
Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

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

(1) HL C 57., 2005.3.5.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete – EARL
Salvat père & fils és társai kontra Bizottság

(T-136/05. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások – Átállási intézkedések szőlőterületeken
– A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethe-
tőnek, részben pedig összeegyeztethetetlennek nyilvánító hatá-
rozat – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Indo-
kolási kötelezettség – Az EK 87. cikk (1) bekezdésére tekin-

tettel való értékelés”)

(2007/C 269/83)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: EARL Salvat père & fils (Saint-Paul-de-Fenouillet, Fran-
ciaország), Comité interprofessionnel des vins doux naturels et
vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN) (Perpignan,
Franciaország); és a Comité national des interprofessions des
vins à appellation d'origine (CNIV) (Párizs, Franciaország) (képvi-
selők: H. Calvet és O. Billard avocats)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Giolito
és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazott)

A felperest támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselő:
G. de Bergues meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Franciaország által végrehajtott Rivesaltes-tervről és a CIVDN
által kivetett adójellegű járulékokról szóló, 2005. január 19-i
2007/253/EK bizottsági határozat (HL L 112, 1. o.) 1. cikke (1)
és (3) bekezdésének megsemmisítésére irányuló kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felperesek viselik a költségeket.

3) A Francia Köztársaság maga viseli a saját költségeit.

(1) HL C 132, 2005.5.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 20-i ítélete –

Fachvereinigung Mineralfaserindustrie kontra Bizottság

(T-254/05. 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 – Szakmai egyesület – Az érin-
tett fél fogalma az EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében – A
határozat megalapozottságára vonatkozó jogalapok –

Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 269/84)

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 (képviselő: V. Kreu-
schitz meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztár-
saság (képviselő: M. Lumma és C. Schulze-Bahr)

Az ügy tárgya

Az N 260b/2004. sz. állami támogatásról (Németország – a
megújuló nyersanyagokból előállított szigetelőanyagok felhasz-
nálásának előmozdítására irányuló program meghosszabbítása)
szóló, 2005. február 11-i C (2005) 379. sz. bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – eluta-
sítja.

2) A Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der
Eurima – European Insulation Manufacturers Associationt viseli a
saját költségeit, valamint a Bizottság részéről felmerült költségeket.

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

(1) HL C 229., 2005.9.17.
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