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2) Ищецът да заплати собствените си разноски, както и тези
на Комисията.

Диспозитив
1) Искът се отхвърля като недопустим.

3) Република Унгария да заплати собствените си разноски.
2) Ищецът се осъжда да заплати разноските.
(1) ОВ C 300, 4.12.2004 г.
1

( ) ОВ C 217, 28.8.2004 г.

Определение на Първоинстанционния съд от 12 март
2007 г. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/
Комисия

Определение на Първоинстанционния съд от 12 март
2007 г. — Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole и др./Комисия
(Дело T-418/04) (1)

(Дело T-417/04) (1)
(Иск за отмяна — Регламент (ЕО) № 1429/2004 —
Земеделие — Обща организация на лозаро-винарския
пазар — Режим за използване на наименованията на
видовете вина или на техните синоними — Ограничаване на използването във времето — Иск, предявен от
институция на поддържавно ниво — Юридически лица
— Лица, които са лично засегнати — Недопустимост)

(Иск за отмяна — Регламент (ЕО) № 1429/2004 —
Земеделие — Обща организация на лозаро-винарския
пазар — Режим за използване на наименованията на
видовете вина или на техните синоними — Ограничаване на използването във времето — Юридически
лица — Лица, които са лично засегнати — Недопустимост)
(2007/C 96/73)

(2007/C 96/72)

Език на производството: италиански

Език на производството: италиански

Страни

Страни

Ищец: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (представители:
E. Bevilacqua и F. Capelli, адвокати)

Ищци: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione
Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine, Италия); Friulvini Soc.
coop. rl (Zoppola, Италия); Cantina Produttori di Ramuscello e
San Vito Soc. coop. rl (Sesto Al Reghena, Италия); Cantina
Produttori Cormòns — Vini del Collio e dell'Isonzo Soc. coop.
rl (Cormòns, Италия) и Luigi Soini (Cormòns) (представител:
F. Capelli, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители:
L. Visaggio и E. Righini)
Встъпила страна, подпомагаща ответника: Република Унгария
(представител: P. Gottfried)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители:
L. Visaggio et E. Righini)
Предмет
Иск за отмяна на разпоредбата, ограничаваща до 31 март 2007 г.
правото за използване на наименованието „Tokai friulano“, която
разпоредба фигурира под формата на обяснителна бележка в
точка 103 на Приложение I на Регламент (ЕО) № 1429/2004 на
Комисията от 9 август 2004 година за изменение на Регламент
(ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по
отношение на описанието, обозначаването, представянето и
защитата на някои лозаро-винарски продукти (ОВ L 263,
стр.11).

Диспозитив
1) Искът се отхвърля като недопустим.

Встъпила страна, подпомагаща ответника: Република Унгария
(представител: P. Gottfried)

Предмет
Иск за отмяна на разпоредбата, ограничаваща до 31 март 2007 г.
правото за използване на наименованието „Tokai friulano“, която
разпоредба фигурира под формата на обяснителна бележка в
точка 103 на Приложение I на Регламент (ЕО) № 1429/2004 на
Комисията от 9 август 2004 година за изменение на Регламент
(ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по
отношение на описанието, обозначаването, представянето и
защитата на някои лозаро-винарски продукти (ОВ L 263,
стр.11).

