
Az Elsőfokú Bíróság 2007. július 9-i végzése – De Smedt
kontra Bizottság

(T-415/06. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés – Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak –

Korábbi kisegítő alkalmazottak – A felvétel során meghatáro-
zott besorolás felülvizsgálata iránti kérelem – Nyilvánvalóan

megalapozatlan fellebbezés”)

(2007/C 223/15)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Belgium)
(képviselők: L. Vogel és R. Kechiche ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képvi-
selők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak); az Európai
Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és I. Sulce megha-
talmazottak)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második
tanács) az F-59/05. sz., De Smedt kontra Bizottság ügyben
2006. október 19-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem
tették közzé) ellen ezen ítélet hatályon kívül helyezése iránt
benyújtott fellebbezés.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi Elisabeth De Smedtet a saját költsé-
gein kívül a Bizottság részéről felmerült költségek viselésére is.

3) A Tanács maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. július 19-i végzése –

Du Pont de Nemours (France) és társai kontra Bizottság

(T-31/07. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Végrehajtás felfüggesz-
tése iránti kérelem – 91/414/EGK irányelv – Elfogadhatóság –

Fumus boni iuris – Sürgősség – Az érdekek mérlegelése”)

(2007/C 223/16)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Francia-
ország); Du Pont Portugal – Serviços, Sociedada Unipessoal Lda

(Lisszabon, Portugália); Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spanyol-
ország); Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen,
Belgium); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milánó, Olaszor-
szág); Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht,
Hollandia); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad
Homburg vor der Höhe, Németország); DuPont CZ s.r.o. (Prága,
Cseh Köztársaság); DuPont Magyarország Kereskedelmi kft
(Budaörs, Magyarország); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsó,
Lengyelország); DuPont Romania Srl (Bukarest, Románia);
DuPont (UK) Ltd (Herts, Egyesült Királyság); Dy-Pont Agkro Ellas
AE (Halandri, Görögország); DuPont International Operations
SARL (Grand Saconnex, Svájc); és DuPont Solutions (France)
SAS (Puteaux) (képviselők: D. Waelbroeck és N. Rampal
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Parpala
és B. Doherty meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluzilazol hatóanyagként
való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2006.
december 11-i 2006/133/EK bizottsági irányelv (HL L 349., 27.
o.) egyes rendelkezései felfüggesztésére irányuló kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a fluzilazolnak a növényvédő szerek forga-
lomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe való felvételének a 91/414 irányelvnek a
fluzilazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosítá-
sáról szóló, 2006. december 11-i 2006/133/EK bizottsági
irányelv melléklete által 2008. június 30-ban megállapított határ-
idejét felfüggeszti az alapítélet kihirdetéséig.

2) Az Elsőfokú Bíróság a 2006/133 irányelv 3. cikke (2) bekezdésé-
nek második albekezdése által 2008. június 30-ban meghatározott
azon határidőt, ameddig a tagállamoknak – értékelés után –

módosítaniuk kell vagy vissza kell vonniuk a fluzilazolt tartalmazó
termékekre adott engedélyt, felfüggeszti az alapítélet kihirdetéséig.
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3) Az Elsőfokú Bíróság a 2006/133 irányelv mellékletében előírt
különös rendelkezések A részében szereplő azon korlátozást, amely
azon növényfajtákat érinti, amelyekre a tagállamok engedélyezhetik
a fluzilazol használatát, vagyis a gabonanövényeket (a rizs kivéte-
lével), a kukoricát, a repcét, valamint a cukorrépát, felfüggeszti az
alapítélet kihirdetéséig.

4) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

2007. július 17-én benyújtott kereset – Észtország kontra
Bizottság

(T-263/07. sz. ügy)

(2007/C 223/17)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Felperes: Észt Köztársaság (képviselő: Lembit Uibo)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

semmisítse meg az Észtország által a 2003/87/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1) megfelelően bejelentett, az üveg-
házhatású gázok kibocsátási egységei nemzeti kiosztási tervére
vonatkozó 2007. május 4-i bizottsági határozatot.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Észtország által a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek megfelelően bejelentett, az üvegházhatású gázok
kibocsátási egységei nemzeti kiosztási tervére vonatkozó 2007.
május 4-i bizottsági határozatot az alábbi okok miatt kell
megsemmisíteni:

– a 2003/87/EK irányelv 9. cikke (1) és (3) bekezdésének, 11.
cikke (2) bekezdésének megsértése, és az ebből eredő hatás-
körtúllépés miatt;

– nyilvánvaló értéklelési hiba miatt, mivel a Bizottság nem vett
figyelembe rendelkezésére álló, helytálló információkat,
hanem olyan téves előfeltevésekre támaszkodott, amelyek
közvetlenül és jelentősen befolyásolták a megtámadott határo-
zat kimenetelét, és a kibocsátási egységek határértékének
megállapítását;

– az EK 175. cikk (2) bekezdése c) pontjának megsértése miatt,
mivel a Bizottság az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
értelmében nem jogosult olyan intézkedések meghozatalára,
amelyek jelentősen kihatnak egy tagállam azon döntésére,
hogy milyen energiaforrásokat használ, illetve a tagállam ener-
giagazdálkodásának általános szerkezetére;

– a szabályszerű igazgatás elvének megsértése miatt, mivel a
Bizottság a határozat meghozatalakor nem vette figyelembe a
konkrét helyzet valamennyi lényeges körülményét, és azt sem
vizsgálta, hogy helytállóak-e azok az előfeltevések, amelyekre
határozatát alapította;

– az indokolási kötelezettség megsértése miatt.

(1) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275.,
2003.10.25., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet,
631. o.).

2007. július 9-én benyújtott kereset – Olaszország kontra
Bizottság

(T-267/07. sz. ügy)

(2007/C 223/18)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Aiello és S. Fiorentino
Avvocati dello Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a tagállami kifizető
ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2006-os
pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő
számláinak elszámolásáról szóló, 2007. április 27-i
C(2007) 1901 végleges bizottsági határozatot, abban a
részében, amelyben az az Olasz Köztársaságra terheli az
1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése alapján a
jelen keresetben megállapított szabálytalanságok vagy gondat-
lanságok eseteiben be nem hajtott összegek pénzügyi követ-
kezményeinek 50 %-át;
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