
A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – eluta-
sítja.

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

(1) HL C 106., 2005.4.30.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 19-i végzése –
Rodenbröker és társai kontra Európai Közösségek Bizott-

sága

(T-117/05. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 92/43/EGK irányelv – A
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növé-
nyek védelme – 2004/813/EK bizottsági határozat – Az
atlanti bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti
területeinek jegyzéke – Személyek közvetlen és személyes érin-

tettsége – Elfogadhatatlanság”)

(2006/C 294/103)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Andreas Rodenbröker (lakóhelye: Hövelhof [Német-
ország]) és a végzés mellékletében feltüntetett 81 további
felperes (képviseli őket: H. Glatzel ügyvéd)

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

Az ügy tárgya

A 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében az atlanti bioföldrajzi
régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó
jegyzékének elfogadásáról szóló, 2004. december 7-i
2004/813/EK bizottsági határozat (HL L 387., 1. o.) megsem-
misítése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – eluta-
sítja.

2) A felpereseket kötelezi saját költségeik, valamint a Bizottság költ-
ségeinek viselésére.

(1) HL C 143., 2005. 6. 11.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 19-i végzése –
Benkö és társai kontra Európai Közösségek Bizottsága

(T-122/05. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 92/43/EGK irányelv – A
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növé-
nyek védelme – 2004/798/EK határozat – A közösségi
jelentőségű területek jegyzéke a kontinentális biogeográfiai
régió céljára – Személyek közvetlen és személyes érintettsége

– Elfogadhatatlanság”)

(2006/C 294/104)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Robert Benkö (lakóhely: Kohfidisch, Ausztria), Niko-
laus Draskovich (lakóhely: Güssing, Ausztria), Alexander Frei-
herr von Kottwitz Erdödy (lakóhely: Kohfidisch, Ausztria), Peter
Masser (lakóhely: Schwanberg, Ausztria), Alfred Prinz von und
zu Liechtenstein (lakóhely: Deutschlandsberg, Ausztria), a
Marenzi Privatstiftung (székhely: Ebergassing, Ausztria), a
Marktgemeinde Götzendorf an der Leitha (székhely: Ausztria), a
Gemeinde Ebergassing (székhely: Ausztria), Ernst Harrach
(lakóhely: Bruck an der Leitha, Ausztria), a Schlossgut Schön-
bühel Aggstein AG (székhely: Vaduz), a Heinrich Rüdiger Fürst
Starhemberg'sche Familienstiftung (székhely: Vaduz) (a felpere-
seket képviseli: M. Schaffgotsch ügyvéd)

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

Az ügy tárgya

A közösségi jelentőségű területek listájának a 92/43/EGK
tanácsi irányelv szerinti, a kontinentális biogeográfiai régió
céljára történő elfogadásáról szóló, 2004. december 7-i
2004/798/EK bizottsági határozat (HL L 382., 1. o.) megsem-
misítése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – eluta-
sítja.

2) A felpereseket kötelezi saját költségeik, valamint a Bizottság költ-
ségeinek viselésére.

(1) HL C 171., 2005. 7. 9.
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