
A Közszolgálati Törvényszék F-3/06. sz., Frankin és társai
kontra Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítélete
ellen Jacques Frankin és társai által 2007. március 28-án

benyújtott fellebbezés

(T-92/07. P. sz. ügy)

(2007/C 117/48)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Jacques Frankin (Sorée, Belgium) és 482 további
fellebbező (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbezők kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszék által az F-3/06. sz. ügyben elsősorban a felpere-
seknek a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján történő
segítségnyújtást elutasító 2005. június 10-i kifejezett bizott-
sági határozat megsemmisítése tárgyában hozott ítéletet;

– az Elsőfokú Bíróság határozzon a kiadásokról, költségekről és
munkadíjakról, és a Bizottságot kötelezze azok viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztására a fellebbezők előadják, hogy kere-
setük első fokon történt elutasításával a Közszolgálati Törvény-
szék az általuk első fokon előadott, egyrészt a személyzeti
szabályzat 24. cikke és a gondoskodási kötelezettség megsérté-
sére, másrészt a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének
megsértésére alapított jogalapjaikk vizsgálata során több ízben
tévesen alkalmazta a jogot.

2007. március 22-én benyújtott kereset – Olaszország
kontra Bizottság

(T-93/07. sz. ügy)

(2007/C 117/49)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselő: P. Gentili, Avvocato dello
Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság
Regionális Politikai Főigazgatósága 2007. január 11-i 175. sz.
feljegyzését – Programok és projektek Cipruson, Görögország-
ban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, melynek tárgya: Az Európai Bizottságnak a kért
összegtől eltérő kifizetései. Rif. Programma POR Sicilia –

(N. CCI 1999 IT 161 PO 011);

– semmisítse meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatósága 2007. január 12-i 234. sz. feljegyzését – Prog-
ramok és projektek Cipruson, Görögországban, Magyaror-
szágon, Olaszországban, Máltán és Hollandiában, melynek
tárgya: Az Európai Bizottságnak a kért összegtől eltérő kifize-
tései. Rif. Programma POR Sicilia – (N. CCI 1999 IT 161 PO
011);

– semmisítsen meg minden kapcsolódó és ezt megelőző jogi
aktust, és kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-345/04. sz.,
Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatkozottakkal.

(1) HL C 262., 2004.10.23., 55. o.

2007. március 26-án benyújtott kereset – EREF kontra
Bizottság

(T-94/07. sz. ügy)

(2007/C 117/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: European Renewable Energies Federation (EREF)
(Brüsszel, Belgium) (képviselő: D. Fouquet ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri az Elsőfokú Bíróságtól, hogy:

– a 2006. október 24-i K(2006) 4963 végleges bizottsági hatá-
rozatot nyilvánítsa semmisnek;

– állapítsa meg, hogy a kérdéses finanszírozási struktúra a jelen
formában és szerkezetében jogellenes állami támogatásnak
minősül;

– másodlagosan kötelezze a Bizottságot, hogy az EK 88. cikk
(2) bekezdése alapján indítson hivatalos eljárást az
NN 62/B/2006 ügy tekintetében.

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát az eljárás összes
költségeinek – ideértve a felperes költségeit is – viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes 2004-ben panaszt nyújtott be a Bizottsághoz, amiben
többek között arra hivatkozott, hogy egy Finnországban
építendő új atomerőmű finanszírozása különböző szempon-
tokból állami támogatásnak minősült, ám nem került beje-
lentésre. A Bizottság 2006-ban az aktát NN 62/A/2006 és
NN 62/B/2006 számon két külön ügyre bontotta.

A jelen ügyben a felperes a NN 62/B/2006 állami támogatás
ügyre vonatkozó C(2006) 4963 végleges bizottsági határozat
megsemmisítését kéri, amely határozatban a Bizottság megálla-
pította, hogy az öt bankból álló konzorcium által biztosított
hitel és az AB Svensk Exportkredit („SEK”) által nyújtott kölcsön
az EK 87. cikk (1) bekezdése értelmében nem minősül állami
támogatásnak.

A felperes arra hivatkozik, hogy az a tény, hogy a Bizottság az
aktát két elkülönült ügyre bontotta, mind eljárási, mind anyagi
jogi szempontból jogellenes. A felperes szerint csupán a francia
COFACE export-hitel biztosítási ügynökség által nyújtott
kezesség miatt lehetett olyan alacsony kamatozású hitelt és
kölcsönt nyújtani a hivatkozott projektre. Ugyanakkor a
COFACE részvételének állami támogatással kapcsolatos aspektu-
saival az NN 62/A/2006 ügy foglalkozik. A felperes ezért azt
állítja, hogy az akta két elkülönült ügyre való bontása és így a
kezesség-tényezőnek a NN 62/B/2006 ügyből való kiemelése
vezette a Bizottságot arra a téves megállapításra, hogy a hitelle-
hetőség és a SEK-féle kölcsön ilyen alacsony kamatú nyújtása
nem minősülhet állami támogatásnak egyszerűen amiatt, hogy a
résztvevő bankok a Bizottság szerint magántulajdonban vannak.

A felperes továbbá arra hivatkozik, hogy még ha nem is vesszük
figyelembe a COFACE kezességvállalását, a hitel és a SEK-féle
kölcsön akkor is állami támogatásnak minősül, mivel:

– a hitelt alacsony kamatozással biztosította az a konzorcium,
amelyben a BLB és a BNP Paribas bankok is részt vettek,
amelyek viszont a felperes szerint állami tulajdonban vannak;
továbbá

– a SEK által nyújtott kölcsönt egy 100 %-os állami tulajdonú
bank nyújtotta a piaci szintnél alacsonyabb kamattal.

Végül a felperes az indokolás hiányára, valamint nyilvánvaló
értékelési hibára hivatkozik.

2007. március 30-án benyújtott kereset – Aventis Pharma
SA kontra OHIM – Altana Pharma (PRAZOL)

(T-95/07. sz. ügy)

(2007/C 117/51)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Aventis Pharma SA (Antony, Franciaország) (képviselő:
R. Gilbey ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Altana Pharma AG
(Konstanz, Németország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának az R 302/2005-4. sz.
ügyben 2007. február 8-án hozott határozatát és hagyja
helyben a felszólalási osztály 2005. január 26-i határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Altana Pharma SA.

Az érintett közösségi védjegy: a „PRAZOL” szóvédjegy az 5. osztály-
ba tartozó áruk vonatkozásában (lajstromszám: 1 154 269).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „PREZAL” nemzeti szóvéd-
jegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a felszólalási osztály határozatát
hatályon kívül helyezte és a felszólalást elutasította.

Jogalapok: A fellebbezési tanács nem hasonlította össze átfogóan
a védjegyeket valamennyi lényeges szempont figyelembevéte-
lével.

2007. március 23-án benyújtott kereset – Telecom Italia
Media kontra Bizottság

(T-96/07. sz. ügy)

(2007/C 117/52)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Telecom Italia Media (Róma, Olaszország) (képviselők:
prof. F. Bassan és S. Venturini ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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