
Nem áll fenn az EK-Szerződés, illetve a másodlagos jog rendel-
kezéseinek semmilyen megsértése, sem a közös piacon belüli
versenyt torzító hatás.

Az egyenlő bánásmód elve alapján a felperes úgy véli, hogy a
Bizottság C 4/2006 sz. állami támogatásra vonatkozó határoza-
tának – mivel a beruházási projekt mindazon jellemzőket
mutatja, amelyek a 2003. október 15-i bizottsági határozat
tárgyát képező Vila Galé projektben szerepeltek –, ez utóbbi
határozathoz hasonlónak kellene lennie.

2007. december 20-án benyújtott kereset – Salej és
Technologie Buczek kontra Bizottság

(T-465/07. sz. ügy)

(2008/C 64/66)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperesek: Emilian Salej, a Technologie Buczek S. A. vagyonfel-
ügyelője (Sosnowiec, Lengyelország) és a Technologie Buczek
S. A. (Sosnowiec, Lengyelország) (képviselő: D. Szlachetko-Reiter
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Lengyelország által a Technologie Buczek
acéltermelő csoport részére nyújtott C 23/2006 (korábbi NN
35/2006) sz. állami támogatásról szóló, 2007. október 23-i
bizottsági határozat 1. cikkét, 3. cikkének (1) bekezdését és
3. cikkének (3) bekezdését;

– másodlagosan semmisítse meg a Lengyelország által a Tech-
nologie Buczek acéltermelő csoport részére nyújtott
C 23/2006 (korábbi NN 35/2006) sz. állami támogatásról
szóló, 2007. október 23-i bizottsági határozat 4. cikkét és
5. cikkét, ezeknek a határozat 1. cikkében hivatkozott támo-
gatás visszatéríttetését előíró részében;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a keresetüket T-440/07. sz., Huta Buczek kontra
Bizottság ügyben (1) előadott kifogásokkal megegyező kifogá-
sokra alapítják.

(1) HL 2008 C 22., 50. o.

2007. december 19-én benyújtott kereset – Dow
Agrosciences BV és társai kontra Bizottság

(T-470/07. sz. ügy)

(2008/C 64/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Hollandia), Dow
AgroSciences Ltd (Hitchin, Egyesült Királyság), Dow AgroS-
ciences SAS (Mougins, Franciaország), Dow AgroSciences Export
SAS (Mougins, Franciaország), Dow AgroSciences Italia Srl
(Milánó, Olaszország), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid,
Spanyolország), Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH
(Neusiedl am See, Ausztria), Dow AgroSciences LLC (Indiana-
polis, Egyesült Államok) (képviselők: K. Van Maldegem, C. Mereu
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság
2007/619/EK határozatát;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek az 1,3-Diklór-propénnak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv (1) (91/414 irányelv) I. mellékletébe történő felvétele
megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő
szerek engedélyének visszavonásáról szóló 2007.
szeptember 20-i 2007/619/EK bizottsági határozat megsemmi-
sítését kérik.

A felperesek szerint a vitatott határozat a következő okokból
jogellenes:

(a) a határozat alapvető eljárási követelményeket sért, mivel az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EÉBH) egy olyan
jelentésén alapul, amely állítólagosan sérti a
451/2000 bizottsági rendelet (2) 8. cikkének (7) bekezdését,
mivel az alperes megsértette a fent hivatkozott rendelet
8. cikkének (8) bekezdését, és mivel a vitatott határozat nem
felel meg az alkalmazandó jogalkotási eljárásnak, és ezáltal
sérti a EK 5. cikket, az EK 7. cikket, és az
1999/468 határozat (3) 5. cikkét;
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