
Az ügy tárgya

Összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodással
való összeegyeztethetetlensége megállapításáról szóló (A
COMP/M.2220. – General Electric/Honeywell ügy)
(HL 2004 L 48., 1. o.), 2001. július 3-i
2004/134/EK bizottsági határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felperes maga viseli saját költségeit, valamint a Bizottság és a
beavatkozók részéről felmerült költségeket.

(1) HL C 331., 2001.11.24.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 14-i ítélete – Green-
core Group kontra Bizottság

(T-135/02. sz. ügy) (1)

(„Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása – A felperesre
kirótt bírság csökkentése – A visszatérített összeg kamatai
Bizottság általi megfizetésének elmaradása, majd megtaga-

dása – Kártérítés iránti kereset – Jogbiztonság elve”)

(2006/C 48/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Greencore Group plc (Dublin, Írország) (képviselő: A.
Böhlke ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: eredetileg
K. Wiedner, majd P. Oliver és A. Nijenhuis, végül A. Nijenhuis
és M. Wilderspin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása értelmében a
felperes leányvállalatának, az Irish Sugar plc-nek visszatérített
főösszegre vonatkozó késedelmi kamat felperes részére történő
megfizetését elutasító 2002. február 11-i bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kereseti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása
értelmében a felperes leányvállalatának, az Irish Sugar plc-nek
visszatérített főösszegre vonatkozó késedelmi kamat felperes részére
történő megfizetését megtagadó 2002. február 11-i bizottsági
határozatot megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére,
beleértve a Bíróság előtti fellebbezési eljárás költségeit is.

(1) HL C 169., 2002.7.13.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 13-i ítélete – Cwik
kontra Bizottság

(T-155/03., T-157/03. és T-331/03. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Tisztviselők – Értékelő jelentés – 1995/1997-es,
1997/1999-es és 1999/2001-es értékelési időszak – Megsem-
misítés iránti kereset – Egymást követő értékelő jelentések
egyidejű elkészítése – Eljárási szabálytalanságok – Elkésettség
– Egyedi iratok – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – Hatáskörrel
való visszaélés – Az indokolás összefüggéstelensége – A kelet-

kezett kár megtérítése – Vagyoni kár – Nem vagyoni kár”)

(2006/C 48/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michael Cwik (Tervuren, Belgium) (képviselők: N.
Lhoëst és E. de Schietere de Lophem ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az 1995. július 1-től 1997. június 30-ig, 1997. július
1-től 1999. június 30-ig és 1999. július 1-től 2001. június 30-
ig tartó időszakokban a felperesre vonatkozó értékelő jelentések
végleges megállapításáról szóló bizottsági határozatok megsem-
misítése és amennyiben szükséges, e jelentések elleni pana-
szokat elutasító bizottsági határozatok megsemmisítése,
másrészt az állítólagos vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése
iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az 1995/1997-es és az 1997/1999-es
időszakban a felperesre vonatkozó értékelő jelentések végleges
megállapításáról szóló bizottsági határozatokat, valamint az ezen
értékélő jelentések elleni panaszokat elutasító bizottsági határoza-
tokat megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen a felpe-
resnek kártérítésként 2000 eurót.

2006.2.25. C 48/27Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



3) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

4) A T-155/03. és a T-157/03. sz. ügyben keletkezett költségeket a
Bizottság viseli.

5) A T-331/03. sz. ügyben a Bizottság saját költségeit és a felperes
költségeinek felét viseli.

(1) HL C 171., 2003.7.19.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 8-i ítélete – Castell-
blanch kontra OHIM

(T-29/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »CRISTAL
CASTELLBLANCH« szóelemet tartalmazó közösségi ábrás
védjegy bejelentése – A CRISTAL korábbi nemzeti szóvédjegy
– A korábbi védjegy tényleges használata – Összetéveszt-
hetőség – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 43. cikke (2)

és (3) bekezdése”)

(2006/C 48/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Castellblanch, SA (Sant Sadurni d'Anoia, Spanyolor-
szág) (képviselők: F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse és D.
Moreau ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. de Medrano Caballero
meghatalmazott)

Másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtt folyó eljárásban, beavat-
kozó az Elsőfokú Bíróság előtt: Champagne Louis Roederer SA
(Reims, Franciaország) (képviselő: P. Cousin ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2003. november
17-i, a Castellblanch, SA és a Champagne Loius Roederer SA
közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozata (R
37/2000-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 71., 2004.3.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 22-i ítélete –
Gorostiaga Atxalandabaso kontra Parlament

(T-146/04. sz. ügy) (1)

(„Az európai parlamenti képviselők költségeivel és juttatása-
ival kapcsolatos szabályozás – A juttatások felhasználásának
ellenőrzése – A kiadások igazolása – Tartozás behajtása

beszámítás útján”)

(2006/C 48/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (lakóhelye: Saint-
Pierre-d'Irube, Franciaország) (képviselő: D. Rouget ügyvéd)

Alperes: az Európai Parlament (képviselők: H. Krück,
C. Karamarcos és D. Moore meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: a Spanyol Királyság (képviselő:
a beavatkozó meghatalmazottja)

Az ügy tárgya

A Parlament főtitkárának a felperes részére költségek és parla-
menti juttatások címén folyósított összegek behajtásáról szóló,
2004. február 24-i határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Parlament főtitkárának a
felperes részére költségek és parlamenti juttatások címén folyósított
összegek behajtásáról szóló, 2004. február 24-i határozatát, mivel
az akként rendelkezik, hogy a felperes tartozásának megfelelő
összeg teljesítésére beszámítás útján kerül sor.
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