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2. Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinní nahradiť trovy
konania Komisie.

Výrok uznesenia
1. Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

3. Maďarská republika znáša vlastné trovy konania.
2. Žalobkyňa je povinný nahradiť trovy konania.
(1) Ú. v. EÚ C 300, 4.12.2004.
1

( ) Ú. v. EÚ C 217, 28.8.2004.

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. marca 2007 – Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia/Komisia

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. marca 2007 –
Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione
Friuli-Venezia Giulia Federagricole a i./Komisia

(Vec T-417/04) (1)

(Vec T-418/04) (1)

(„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 1429/2004 —
Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhu s vínom —
Režim používania názvov odrôd vínnej révy alebo ich synonym
— Časové obmedzenie používania — Žaloba podaná
subjektom v rámci štátu — Individuálne dotknuté osoby —
Neprípustnosť“)

(„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 1429/2004 —
Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhu s vínom —
Režim používania názvov odrôd vinnej révy a ich synonym —
Časové obmedzenie používania — Právnické osoby — Osobne
dotknuté osoby — Neprípustnosť“)
(2007/C 96/73)

(2007/C 96/72)

Jazyk konania: taliančina

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Účastníci konania

Žalobca: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (v zastúpení:
E. Bevilacqua a F. Capelli, advokáti)

Žalobcovia: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine, Taliansko),
Friulvini Soc. coop. rl (Zoppola, Taliansko), Cantina Produttori
di Ramuscello e San Vito Soc. coop. rl (Sesto Al Reghena,
Taliansko), Cantina Produttori Cormòns – Vini del Collio e dell'Isonzo Soc. coop. rl (Cormòns, Taliansko) a Luigi Soini
(Cormòns), (v zastúpení: F. Capelli, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení:
L. Visaggio a E. Righini, splnomocnení zástupcovia)
Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Maďarská republika (v zastúpení: G. Péter, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení:
L. Visaggio a E. Righini, splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Návrh na zrušenie ustanovenia, ktorým sa do 31. marca 2007
obmedzuje právo používať názov „Tocai friulano“, uvedený
vo vysvetľujúcej poznámke v bode 103 prílohy I nariadenia
Komisie (ES) č. 1429/2004 z 9. augusta 2004, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú
určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999,
pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých
vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 263, s. 11)

Výrok uznesenia
1. Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Maďarská republika (v zastúpení: P. Gottfried, splnomocnený zástupca)

Predmet veci
Návrh na zrušenie ustanovenia, ktorým sa do 31. marca 2007
obmedzuje právo používať názov „Tocai friulano“, uvedený
vo vysvetľujúcej poznámke v bode 103 prílohy I nariadenia
Komisie (ES) č. 1429/2004 z 9. augusta 2004, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú
určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999,
pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých
vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 263, s. 11)

