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— jotka ovat aiheutuneet unionin yleisessä tuomioistui
messa käydystä menettelystä ja

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.4.2011 —
Bakkers v. neuvosto ja komissio

— kaikista kansallisissa tuomioistuimissa käydyistä menette
lyistä.

(Asia T-146/97) (1)
(2011/C 173/31)

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Kantajat väittävät, että sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan
unionin vastuu aiheutuu SEUT 40 artiklan 2 kohdan rikkomi
sesta, koska viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17.5.1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1), sellaisena
kuin sen on pantu täytäntöön komission asetuksella (EY) N:o
479/2008 (2) ja sellaisena kuin se on pidetty voimassa neuvos
ton asetuksessa (EY) N:o 479/2008 (3), 28 artiklassa kielletään
kahteen käyttötarkoitukseen soveltuvista rypäleistä valmistettu
jen viinien tuottajia valmistamasta alkuperänimityksellä varuste
tun viinin tavanomaisen tuotantomäärän ylittävästä määrästä
itse tislattuja alkoholijuomia.
Kantajien mukaan kansalliset viranomaiset ovat järjestelmällisesti
ryhtyneet syytetoimenpiteisiin ja tuominneet heidät siitä, että he
eivät ole toimittaneet tavanomaisen tuotantomäärän ylittävää
määrää, jota ei ole viety kolmansiin valtioihin viininä, toimilu
van saaneiden tislaamojen tislattavaksi valtion valvonnassa.
Kantajat väittävät muun muassa, että kyse on aivan selkeiden
sääntöjen rikkomisesta ja että unionin toimielimillä ei ole niiden
osalta ollut minkäänlaista harkintavaltaa. Kantajat vetoavat syr
jintäkiellon periaatteen, oikeusvarmuuden periaatteen, suhteelli
suusperiaatteen, estoppel -periaatteen, syyttömyysolettaman, hy
vän hallinnon periaatteen, huolenpitovelvollisuuden ja omaisuu
densuojan loukkaamiseen ja teollisuustuotteiden tuottamisen ja
myynnin vapauden loukkaamiseen sekä markkinoiden vakautta
mista ja tuottajille tietyn tulon turvaamista varten annetun ase
tuksen soveltamisen virheelliseen laajentamiseen koskemaan ti
lanteita, joissa nämä tuottajat eivät ole hakeneet tukea.
(1) EYVL L 179, s. 1.
(2) Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o
1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
markkinamekanismien osalta 25.7.2000 annettu komission asetus
(EY) N:o 1623/2000 (EYVL L 194, s. 45).
(3) Viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o
1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o
3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o
1493/1999 kumoamisesta 29.4.2008 annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 479/2008 (EUVL L 148, s. 1).

Oikeudenkäyntikieli: hollanti
Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on
poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EYVL C 199, 28.6.1997.

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.4.2011 —
Quantum v. SMHV — Quantum (Q Quantum
CORPORATION)
(Asia T-31/08) (1)
(2011/C 173/32)
Oikeudenkäyntikieli: kreikka
Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on pois
tettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EUVL C 92, 12.4.2008.

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.4.2011 —
Amor v. SMHV — Jablonex Group (AMORIKE)
(Asia T-371/10) (1)
(2011/C 173/33)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on pois
tettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EUVL C 288, 23.10.2010.

