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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 96/35

2. Η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα
δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

Διατακτικό
Το Πρωτοδικείο διατάσσει:
1. Η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
2. Η προσφεύγουσα καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

3. Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

(1) EE C 300 της 4.12.2004.

(1) EE C 217 της 28.8.2004.

Διάταξη του Πρωτοδικείου της 12ης Μαρτίου 2007 —
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia κατά Επιτροπής

Διάταξη του Πρωτοδικείου της 12ης Μαρτίου 2007 — Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione FriuliVenezia Giulia Federagricole κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Υπόθεση T-418/04) (1)

(Υπόθεση T-417/04) (1)
(«Προσφυγή ακύρωσης — Κανονισμός (ΕΚ) 1429/2004 —
Γεωργία — Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς —
Ρύθμιση της χρήσης των ονομασιών των ποικιλιών αμπέλου
ή των συνωνύμων τους — Χρονικός περιορισμός της χρήσης
— Προσφυγή φορέα αυτοδιοίκησης που δεν έχει κρατική
υπόσταση — Πρόσωπα που αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη — Απαράδεκτο»)

(«Προσφυγή ακυρώσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 1429/2004
Γεωργία — Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς
Καθεστώς χρήσεως ονομασιών ποικιλιών αμπέλων
συνωνύμων τους — Χρονικός περιορισμός χρήσεως
Νομικά πρόσωπα — Πρόσωπα που θίγονται ατομικά
Απαράδεκτο»)
(2007/C 96/73)

(2007/C 96/72)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (εκπρόσωποι: E. Bevilacqua και F. Capelli, δικηγόροι)

—
—
ή
—
—

Διάδικοι

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: Δημοκρατία της Ουγγαρίας
(εκπρόσωπος: G. Péter)

Προσφεύγοντες: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine, Ιταλία)· Friulvini Soc. coop. rl (Zoppola, Ιταλία)· Cantina Produttori di
Ramuscello e San Vito Soc coop. rl (Sesto Al Reghena, Ιταλία)·
Cantina Produttori Cormons — Vini del Collio e dell'Isonzo
Soc. Coop. Rl (Cormons, Ιταλία) και Luigi Soini (Cormons)
(Εκπρόσωπος: F. Capelli, avocat)

Αντικείμενο

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Εκπρόσωποι:
L. Visaggio και E. Righini)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι:
L. Visaggio και E. Righini)

Αίτηση ακύρωσης της διάταξης που περιορίζει μέχρι τις 31 Μαρτίου
2007 το δικαίωμα χρήσης της ονομασίας «Tocai friulano» και περιλαμβάνεται, με τη μορφή επεξηγηματικής σημείωσης, στο σημείο
103 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 1429/2004 της
Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 753/2002 για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την
προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L 263, σ. 11).

Διατακτικό
Το Πρωτοδικείο διατάσσει:
1. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: Δημοκρατία της Ουγγαρίας
(Εκπρόσωπος: P. Gottfried)

Αντικείμενο
Ακύρωση της διάταξης που περιορίζει ως την 31η Μαρτίου 2007
το δικαίωμα χρήσεως της ονομασίας «Tocai friulano» που εμφανίζεται ως επεξηγηματική σημείωση στο σημείο 103 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 1429/2004 της Επιτροπής, της
9ης Αυγούστου 2004, με τον οποίο τροποποιείται ο κανονισμός
(ΕΚ) 753/2002, για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά
την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία
ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L263, σ. 11).

