
Az Elsőfokú Bíróság 2006. június 22-i végzése – Mayer és
társai kontra Bizottság

(T-137/04. sz. ügy) (1)

(„92/43/EGK tanácsi irányelv – A természetes élőhelyek,
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről –
2004/69/EK bizottsági határozat – Az alpesi biogeográfiai
régió közösségi jelentőségű természeti területeinek listája –

Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlanság”)

(2006/C 224/94)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Kurt Martin Mayer (Eisentratten, Ausztria), Tilly
Forstbetriebe GmbH (Treibach, Ausztria), Anton Volpini de
Maestri (Spittal/Drau, Ausztria) és Johannes Volpini de Maestri
(Seeboden, Ausztria) (képviselő: M. Schaffgotsch ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. van
Beek és B. Schima meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Finn Köztársaság (képviselők:
T. Pynnä és A. Guimaraes-Purokoski meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében az alpesi biogeográ-
fiai régióra vonatkozó közösségi jelentőségű területek jegyzé-
kének elfogadásáról szóló, 2003. december 22-i 2004/69/EK
bizottsági határozat (HL 2004. L 14., 21. o.; magyar nyelvű
különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 10. o.) megsemmisítése iránti
kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felperesek maguk viselik saját költségeiket, valamint a Bizottság
részéről felmerült költségeket.

3) A Finn Köztársaság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 146., 2004.5.29.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. június 14-i végzése – Olasz-
ország kontra Bizottság

(T-110/05. sz. ügy) (1)

(„Madárinfluenza – A tojáságazat támogatását célzó rendkí-
vüli intézkedések – A baromfihús-ágazat támogatását célzó
rendkívüli intézkedések hiánya – Megsemmisítés iránti

kereset – Elfogadhatatlanság”)

(2006/C 224/95)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Olasz Köztársaság (képviselő: G. Aiello meghatalma-
zott)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Cattabriga és L. Visaggio meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az olaszországi tojáspiac támogatásának egyes rendkívüli intéz-
kedéseiről szóló, 2004. december 9-i 2102/2004/EK bizottsági
rendelet (HL L 365., 10. o.) megsemmisítése abban a
mértékben, amennyiben nem ír elő semmilyen, a baromfihús
piacának közös szervezéséről szóló, l975. október 29-i
2777/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 282., 77. o.; magyar
nyelvű különkiadás 3. fejezet, 2. kötet, 138. o.) 14. cikke
szerinti, a baromfihús-piac támogatását célzó rendkívüli intéz-
kedést.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 115., 2005.5.14.
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