
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. szeptember 26-i
végzése – Ellinikos Niognomon kontra Bizottság

(T-312/08. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés – 94/57/EK irányelv – A hajófelügye-
leti és hajóvizsgáló szervezetek tevékenységeinek közös szabá-
lyairól és szabványairól – Az ilyen szervezet számára engedé-
lyezett elismerés visszavonása – Végrehajtás felfüggesztése

iránti kérelem – Elfogadhatatlanság”)

(2008/C 301/68)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ellinikos Niognomon AE (Pireusz, Görögország)
(képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
H. Krämer és N. Yerrell meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Hellenic Register of Shipping (Ellinikos Niognomon AE) hajó-
nyilvántartás határozott időre szóló elismerésének kiterjeszté-
séről szóló, 2005. augusztus 3-i 2005/623/EK bizottsági határo-
zattal (HL L 219., 43. o.) a felperes számára engedélyezett elis-
merés visszavonásáról szóló bizottsági levél végrehajtásának
felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

2008. augusztus 11-én benyújtott kereset – Stichting
Natuur en Milieu és Pesticide Action Network Europe

kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-338/08. sz. ügy)

(2008/C 301/69)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Hollandia) és
Pesticide Action Network Europe (London, Egyesült Királyság)
(képviselők: B. Kloostra ügyvéd, A. van den Biesen ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2008.
július 1-jei határozatát, amelynek a címzettjei a felperesek;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy a belső
vizsgálatra irányuló kérelmet utólag tartalmilag vizsgálja meg;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot az eljárás költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a Bizottságtól a 149/2008 rendeletnek (1) az
1367/2006 rendelet (2) IV. címe szerinti vizsgálatát kérték. A
Bizottság a 2008. július 1-jei határozatával ezeket a kérelmeket
elfogadhatatlannak minősítette, mivel a megtámadott rendelet
nem tekinthető önálló hatású intézkedésnek és intézkedések
csomagjának sem.

A keresetük alátámasztására a felperesek először is arra hivat-
koznak, hogy a 149/2008 rendelet intézkedések csomagját
tartalmazza. A rendelet pontosan körülhatárolt, előre meghatá-
rozott termékek és hatóanyag csoportjára alkalmazandó.

A felperesek e vonatkozásban a 396/2005 rendeletre (3) is hivat-
koznak. Ezen rendelet 6. cikke alapján a rendeletben meghatáro-
zott, már létező növényvédőszer-maradékok határértékének
módosítása céljából elkülönült kérelmet lehet benyújtani. Ez a
lehetőség civil társadalmi szervezetek javára is fennáll, akik, mint
a felperesek az egészségügy terén bizonyítékkal alátámasztott
jogos érdekkel rendelkeznek. Az ilyen kérelemről szóló döntés
ezért egy meghatározott termék és egy meghatározott ható-
anyag vonatkozásában tényleges hatással járó döntés. Ugyanez
érvényes a 149/2008 rendeletben meghatározott növényvédő-
szer-maradékok határértékére.

2008.11.22.C 301/40 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


