
Jogalapok és fontosabb érvek

Az olasz kormány megtámadta az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága előtt a tagállami kifizető ügynökségek az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garancia-
részlege által a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan finanszíro-
zott 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
szabálytalanságok vagy gondatlanságok meghatározott eseteiben
be nem hajtott összegek pénzügyi következmények 50 %-át.

Keresetének alátámasztására az olasz kormány arra hivatkozik,
hogy a határozatba a Bizottság azokat az eseteket is felvette,
amelyek tekintetében, a gondosság és ésszerű határidő alapján
már korábban döntenie kellett volna, és a teljes összeget az
EMOGA-ra kellett volna terhelnie. Mindezt azon tény figyelem-
bevételével, hogy ezen állásponttól eltérően a Bizottság szolgá-
latai kedvező értelemben nyilatkoztak.

Az olasz kormány tehát a következő jogalapokra hivatkozik:

a) az 595/91/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének, valamint
az 1663/95/EK rendelet 8. cikkének megsértése és/vagy téves
alkalmazása. Az EK 253. cikknek az indokolás hiánya révén
történő megsértése;

b) a 729/70/EGK rendelet és az 1258/99/EK rendelet 8. cikke
(2) bekezdésének megsértése és/vagy téves alkalmazása;

c) az 595/91/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének, valamint
az 1663/95/EK rendelet 8. cikkének, valamint a 729/70/EGK
rendeletnek és az 1258/99/EK rendelet 8. cikke (2) bekez-
désének megsértése és/vagy téves alkalmazása (az
500 000,00 eurónál kisebb összegek esetében). Az EK
253. cikknek az indokolás hiánya révén történő megsértése
(az 500 000,00 eurónál kisebb összegek esetében).

2007. július 19-én benyújtott kereset – Agrícola del Sureste
kontra Tanács és Bizottság

(T-268/07. sz. ügy)

(2007/C 223/19)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: S. Coop. Agrícola del Sureste (Murcia, Spanyolország)
(képviselő: L. Ortiz Blanco ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek
Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a jelen, kártérítési keresetnek
– összhangban az EK 288. cikkel – és állapítsa meg, hogy a
felperes jogosult a Tanács és a Bizottság által egyetemlegesen
fizetendő, összesen száznegyvenkettőezer ötszáznyolcvanöt
euró (142 585 EUR) összegű anyagi kártérítésre;

– kötelezze az alperes intézményeket a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-217/07. sz.
ügyben hivatkozottakkal.

2007. július 19-én benyújtott kereset – Mediterráneo
Algodón kontra Tanács és Bizottság

(T-269/07. sz. ügy)

(2007/C 223/20)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Mediterráneo Algodón SA (Sevilla, Spanyolország)
(képviselő: L. Ortiz Blanc ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek
Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a jelen, kártérítési keresetnek
– összhangban az EK 288. cikkel – és állapítsa meg, hogy a
felperes jogosult a Tanács és a Bizottság által egyetemlegesen
fizetendő, összesen három millió kettőszázhetvenháromezer
száznegyvenhét euró (3 273 147 EUR) összegű anyagi kárté-
rítésre;

– kötelezze az alperes intézményeket a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-217/07. sz.
ügyben hivatkozottakkal.
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