
Az ítélet rendelkező része

Az Elsőfokú Bíróság:

1) a T-125/03. sz. ügyben benyújtott keresetet elutasítja mint elfo-
gadhatatlant.

2) a T-253/03. sz. ügyben benyújtott keresetet elutasítja mint alapta-
lant.

3) az Akzo Nobel Chemicals Ltd-t és az Akcros Chemicals Ltd-t köte-
lezi az alapeljárás, valamint az ideiglenes intézkedés iránti eljárás
költségei háromötödének viselésére. Továbbá kötelezi e felpereseket a
Bizottságnak az alapeljárás, valamint az ideiglenes intézkedés iránti
eljárás során felmerült költségei háromötödének viselésére.

4) a Bizottságot kötelezi az alapeljárás, valamint az ideiglenes intéz-
kedés iránti eljárás költségei kétötödének viselésére. Továbbá a
Bizottságot kötelezi az Akzo Nobel Chemicals Ltd-nek és az Akcros
Chemicals Ltd-nek az alapeljárás, valamint az ideiglenes intézkedés
iránti eljárás során felmerült költségei kétötödének viselésére.

5) a beavatkozók saját maguk viselik az alapeljárás, valamint az ideig-
lenes intézkedés iránti eljárás során felmerült költségeiket.

(1) HL C 146., 2003.6.21.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete –

Fachvereinigung Mineralfaserindustrie kontra Bizottság

(T-375/03. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások – Megújuló nyersanyagokból előállított
szigetelőanyagok felhasználásának előmozdítására irányuló
intézkedések – A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztet-
hetőnek nyilvánító határozat – Előzetes vizsgálati eljárás –

Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Az érintett
fél fogalma az EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében – A kont-
radiktórius eljárás megindítására vonatkozó bizottsági

kötelezettség”)

(2007/C 269/78)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche
Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Asso-
ciation (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: T.
Schmidt-Kötters, D. Uwer és K. Najork ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Kreu-
schitz és M. Niejahr, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztár-
saság (képviselő: kezdetben: W.-D. Plessing, M. Lumma és C.

Schulze-Bahr, később: W.-D. Plessing és C. Schulze-Bahr megha-
talmazottak)

Az ügy tárgya

A német hatóságok által a megújuló nyersanyagokból előállított
szigetelőanyagok felhasználásának előmozdítása érdekében elfo-
gadni tervezett intézkedéseket a közös piaccal összeegyeztethe-
tőnek nyilvánító, 2003. július 9-i C (2003) 1473. sz. végleges
bizottsági határozat (N 694/2002. sz. állami támogatás)
megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der
Eurima – European Insulation Manufacturers Associationt kötelezi
a saját költségeinek, valamint a Bizottság részéről felmerült költsé-
geknek a viselésére.

3) A Németországi Szövetségi Köztársaság maga viseli a saját költsé-
geit.

(1) HL C 35., 2004.2.7.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 27-i ítélete – La Mer
Technology kontra OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER)

(T-418/03. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A LA MER közös-
ségi szóvédjegy bejelentése – A LABORATOIRE DE LA MER
korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A
védjegy tényleges használata – A 40/94/EK rendelet 43. cikké-
nek (1) és (2) bekezdése – Összetéveszthetőség hiánya – A

40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2007/C 269/79)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: La Mer Technology, Inc. (New York, New York, Egyesült
Államok) (képviselők: kezdetben V. von Bomhard, A. Renck és
A. Pohlmann, később V. von Bomhard és A. Renck ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (képviselő: D. Botis meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Laboratoires Goëmar (Saint-Malo,
Franciaország) (képviselők: E. Baud és S. Strittmatter, ügyvédek)

2007.11.10.C 269/44 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


