
2006. szeptember 26-án benyújtott kereset – Európai
Közösségek Bizottsága kontra TH Parkner

(T-266/06. sz. ügy)

(2006/C 294/112)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: M.
Wilderspin, meghatalmazott, segítője: R. van der Hout ügyvéd)

Alperes: TH Parkner GmbH (székhelye: Mühlhausen [Német-
ország])

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

– kötelezze az alperest, hogy fizessen meg a felperes részére
64 078,58 euró összeget és annak a 2001. augusztus 1-jétől
20002. december 31-ig terjedő időszakra járó évi 6,04 %-os
kamatát, valamint a 2003. január 1-jével kezdődő időszakra
járó évi 8,04 %-os kamatát;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az európai energiatechnológiák ösztönzése keretében
(THERMIE program) szerződést kötött az alperessel, amelynek
tárgya támogatás nyújtása volt egy külső hőbevezetésű
hőerőgéppel (Stirling Motor) működő hőerőmű építéséhez egy
türingiai ipari üzemben.

A Bizottság 1995. december 4-i levelével felbontotta e szerző-
dést, mivel az alperes a részére kifizetett összeget nem a szerző-
désnek megfelelően használta fel. A jelen kereset az alperes által
még vissza nem fizetett utolsó részlet és annak késedelmi
kamatai megfizetésére irányul.

2006. szeptember 22-én benyújtott kereset – Olympiaki
Aeroporia Ypiresies kontra Bizottság

(T-268/06. sz. ügy)

(2006/C 294/113)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Olympiaki Aeroporia Ypiresies A. E. (képviselők: P.
Anestis, T. Soames, G. Goeteyn, S. Mavrogenis, M. Pinto de
Lemos Fermiano Rato ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság az EK 230. és 231. cikk alapján semmi-
sítse meg a felperest a 2001. szeptember 11. és 14. közötti
időszakra jogszerűen megillető kártérítés legmagasabb össze-
gének a 2006. április 26-i, C(2006)1580 végleges bizottsági
határozat 1. cikkével 668 783 057 GDR-ben való megállapí-
tását;

– az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a megtámadott határo-
zat 2. cikkét, amelynek értelmében a felperesnek fizetett
kártérítés nem egyeztethető össze a közös piaccal;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a légifuvarozókat 2001. szeptember 11. és 14. között
ért veszteségek ellentételezése végett Görögország által beveze-
tett C 39/2003 (korábbi NN 119/2002) állami támogatási rend-
szerről szóló, 2006. április 26-i, C(2006)1580 végleges bizott-
sági határozat ellen irányul.

A felperes mindenekelőtt azt állítja, hogy a Bizottság nyilvánva-
lóan hibásan értékelte a ténybeli körülményeket, következés-
képpen megsértette az EK 87. cikk (2) bekezdésének b) pontját,
amikor arra a következtetésre jutott, hogy a 2001. szeptember
14. után elszenvedett károk megtérítésére nyújtott pénzügyi
támogatás nem kötődik közvetlenül a 2001. szeptember 11-i
terrorcselekményeket követő egyesült államokbeli légtérzárhoz,
és így a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támoga-
tásnak minősül.

A felperes végül azt állítja, hogy a szóban forgó kártérítés eluta-
sítása érdemi indokolásának teljes hiánya alapvető alaki hibának
minősül, amely indokolja a megtámadott határozat megsemmi-
sítését.

2006. szeptember 25-én benyújtott kereset – Lego Juris
kontra OHIM – Mega Brands (Lego kockák)

(T-270/06. sz. ügy)

(2006/C 294/114)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Lego Juris A/S (székhelye: Billund, Dánia) (képviselők:
V. von Bomhard, A. Renck és T. Dolde ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mega Brands Inc.
(székhelye: Montreal, Kanada)
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