
2010. szeptember 24-én benyújtott kereset — Nencini 
kontra Parlament 

(T-431/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/72) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Riccardo Nencini (Firenze, Olaszország) (képviselő: F. 
Bertini ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament 

Kereseti kérelmek 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— Elsődlegesen az alábbiakban ismertetett indokok alapján 
semmisítse meg az Európai Parlament Főtitkársága Riccardo 
Nencininek szóló, 2010. június 16-i határozatát; az Európai 
Parlament Pénzügyi Főigazgatósága Riccardo Nencininek 
szóló, 2010. augusztus 4-i 312331. sz. közleményét; és 
adott esetben minden egyéb kapcsolódó és/vagy feltételez
hetően megtámadott aktust; 

— Másodlagosan: semmisítse meg a megtámadott határozatot 
és utalja vissza az ügyet az Európai Parlament Főtitkársá
gának a vitatott összeg újbóli, méltányos meghatározása 
érdekében; 

— Mindenképpen az Európai Parlamentet kötelezze a költségek 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az 1994-1999-es parlamenti ciklusban európai parlamenti 
képviselő felperes keresete alátámasztására a következő jogala
pokra hivatkozik: 

— Az Európai Közösség nyelvi rendszerének megsértése, és 
következésképpen eljárási szabályok és a hatékony védelem 
elvének megsértése, amennyiben a két megtámadott aktust 
olasz nyelven, a felperes állampolgársága szerinti tagállam 
nyelvén kellett volna megfogalmazni. 

— A követelés érvényesítésének az állítólagos igény elévülése 
miatti elfogadhatatlansága. 

— A kontradiktórius eljáráshoz és a hatékony védelemhez való 
jog elvének megsértése. E tekintetben állítólag a felperes 
esetében az Európai Parlament Főtitkársága a végleges hatá
rozatot olyan ténybeli elemek és jogi indokok alapján hozta 
meg, amelyek részben eltérnek a korábban alkalmazott és a 
felperessel közölt tényezőktől. 

— Az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó parlamenti 
támogatásokról szóló szabályozás megsértése az utazási 
költségekre vonatkozóan, amennyiben nem vették figye
lembe, hogy európai képviselői mandátuma alatt a felperes 

Rómában lakott. Riccardo Nencini ugyanis állandó jelleggel 
ebben a városban — amely, mint köztudott, Olaszország 
fővárosa és a nemzeti politika központja — gyakorolta poli
tikai tevékenységét pártja nemzeti felelőseként. 

— Az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó parlamenti 
támogatásokról szóló szabályozás megsértése a parlamenti 
asszisztensekkel és titkársággal kapcsolatos juttatásokat ille
tően. A felperes kifejti, hogy az e célra szolgáló valamennyi 
juttatást átutalta azoknak a személyeknek, akik titkársági 
munkát végeztek számára, és semekkora összeget nem 
tartott meg. 

— Végül a felperes az arányosság általános elvének megsérté
sére hivatkozik. 

2010. szeptember 17-én benyújtott kereset — Vivendi 
kontra Bizottság 

(T-432/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/73) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Vivendi (Párizs, Franciaország) (képviselők: M. Struys, O. 
Fréget és J.-Y. Ollier ügyvédek) 

Alperes: az Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a COMP/C-1/39.653 — 
Vivendi & Iliad/France Télécom ügyben 2010. július 2-án 
hozott bizottsági határozatot, amelyben a Bizottság eluta
sította a Vivendi által a 2009. március 2-i 1/2003/EK tanácsi 
rendelet 7. cikke értelmében, a France Télécom EUMSZ 102. 
cikkel ellentétesnek minősített gyakorlatára vonatkozóan 
benyújtott panaszt; 

— a Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes részéről a 
Törvény előtti eljárás során felmerült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes a 2010. július 2-i C(2010) 4730 bizottsági határozat 
megsemmisítését kéri, amelyben a Bizottság a közösségi érdek 
hiányára hivatkozva elutasította a felperes által a France 
Télécom ellen benyújtott, utóbbinak a nagysebességű internet 
hozzáférés és a telefon-előfizetések francia piacán az EUMSZ 
102. cikkének megsértésével állítólagosan tanúsított erőfö
lénnyel való visszaéléseire vonatkozó panaszt, amely szerint a 
France Télécom a nagykereskedelmi szolgáltatásainak áraiban 
strukturálisan diszkriminál a kiskereskedelmi részlege javára, a 
helyi hurokhoz való hozzáférés díjainak ismételten túl magasan 
tartásával.
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