
– rendelkezzen a 2.666.386. sz. közösségi védjegy oltalmának
megtagadásáról;

– az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot és az őt támogató felet
(beavatkozót) kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Montebello (Société à responsabilité
limitée).

Az érintett közösségi védjegy: a „MONTEBELLO Rhum Agricole”
ábrás védjegy a 33. osztályba (alkoholtartalmú italok, a sörök
kivételével) tartozó áruk tekintetében (2.266.386. sz. védjegybe-
jelentési kérelem).

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

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az
(1.148.196. sz.) spanyol MONTEBELLO szóvédjegy, a
33. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: helyt adott a fellebbezésnek, és
hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjának helytelen alkalmazása.

2007. november 29-én benyújtott kereset – Franciaország
kontra Bizottság

(T-432/07. sz. ügy)

(2008/C 22/92)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és A.-L.
During meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Mezőgazda-
sági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege
terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a
közösségi finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2007.
október 3-i 2007/647/EK bizottsági határozatát (1), mivel az
kizárja a felperes által a gyümölcs- és zöldségtermelő szerve-
zetek javára a 2003-as és 2004-es pénzügyi évben teljesített
egyes kiadásokat;

– az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes azért kéri a megtámadott határozat megsemmisítését,
mert a Bizottság tévesen értelmezte, és tévesen alkalmazta a

2200/96 tanácsi irányelv (2) 11. cikkét mivel úgy tekintette,
hogy a francia kormány nem tartotta tiszteletben az e rendelke-
zésben a gyümölcs és zöldségtermelő szervezetek elismerésére
vonatkozóan rögzített feltételeket.

(1) Az értesítés a C(2007) 4477. számú dokumentummal történt
(HL L 261., 28.o.).

(2) A gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996.
október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (HL L 297., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 3. fejezet, 20. kötet, 55. o.).

2007. november 22-én benyújtott kereset – Ryanair kontra
Bizottság

(T-433/07. sz. ügy)

(2008/C 22/93)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ryanair Ltd. (Dublin, Írország) (képviselő: E. Vahida
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

– állapítsa meg, hogy az EK 232. cikk értelmében a Bizottság
mulasztást követett el az EK-Szerződésből eredő kötelezettsé-
geit illetően, amikor nem foglalt állást a felperesnek a Bizott-
sághoz 2006. december 22-én benyújtott panaszával –

amelyet 2007. augusztus 2-án felszólító levél követett –

kapcsolatosan;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére, beleértve a
felperesnek az eljárás során felmerült költségeit abban az
esetben is, ha a kereset benyújtását követően a Bizottság
intézkedéseket hoz, amelyek alapján az Elsőfokú Bíróság nem
találja szükségesnek a határozathozatalt, vagy elfoga-
dhatatlanként elutasítja a keresetet; és

– hozzon meg minden olyan további intézkedést, amelyet
megfelelőnek tart.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság mulasztást követett
el, amikor az EK 232. cikk alapján az erre irányuló felhívást
követően nem foglalt állást a felperesnek a Bizottsághoz 2006.
december 22-én benyújtott, a Görögország által az Olympic
Airlines-nak és az Olympic Airways Services-nek („OA/OAS”) a
görög legfelsőbb bíróság választottbírósági ítéletét követően –

amely ítélet értelmében a görög államnak 563 millió eurót kell
fizetnie az OA/OAS-nak az állítólagosan ki nem fizetett szolgál-
tatásokért, valamint az új athéni repülőtérre történt áttelepülé-
sének költségeiért – nyújtott jogellenes állami támogatásra
vonatkozó panaszával kapcsolatosan.
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A felperes előadja, hogy a görög állam OA/OAS irányában
fennálló tartozásának az 2003/372/EK bizottsági határozat-
ban (1) hozzávetőlegesen felbecsült összege és az OA/OAS
részére a 2006. december 20-i ítéletben megítélt kártérítés
közötti különbség az állami támogatásra vonatkozó szabályok
értelmében előnynek minősül. Ezen előny nyújtása a felperes
szerint a görög államnak tudható be, mivel a választottbíróság
az állam szerveként járt el.

A felperes továbbá előadja, hogy a Bizottság köteles gondosan
és pártatlanul megvizsgálni a hozzá benyújtott panaszokat,
annak érdekében, hogy olyan határozatot hozzon, amely megál-
lapítja, hogy az állami intézkedések nem minősülnek támoga-
tásnak az EK 87. cikk (1) bekezdése szerint, illetve megállapítja,
hogy az intézkedések ugyan állami támogatásnak minősülnek e
rendelkezés szerint, de összeegyeztethetőek a közös piaccal az
EK 87. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében, vagy hogy az
EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében eljárást indítson.

A felperes továbbá előadja, hogy a felperes panasza és a felszó-
lító levél között eltelt hét hónap ésszerűtlenül hosszú volt, és a
Bizottság ezen időszak alatti tétlensége az EK 232. cikk értel-
mében mulasztásnak minősül.

(1) A Görögország által az Olympic Airways részére nyújtott támogatá-
sokról szóló, 2002. december 11-i 2003/372/EK bizottsági határozat
(az értesítés C(2002)4831 szám alatt történt) (HL L 2003. L 132.,
1. o.)

A Közszolgálati Törvényszék F-111/06 sz., Giannopoulos
kontra Tanács ügyben 2007. szeptember 20-án
hozott ítélete ellen Nikos Giannopoulos által 2007.

november 30-án benyújtott fellebbezés

(T-436/07. P. sz. ügy)

(2008/C 22/94)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgium)
(képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

– az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa a jelen fellebbezést elfoga-
dhatónak;

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszéknek az F-111/06. sz. ügyben 2007.
szeptember 20-án hozott ítéletét;

– az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a fellebbező által első fokon
előterjesztett megsemmisítés iránti és kártérítés iránti kére-
lemnek;

– az Elsőfokú Bíróság az elsőfokú eljárás alperesét kötelezze a
megsemmisítés iránti kereset és a fellebbezés elbírálása során
felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztásául a fellebbező azokra a jogala-
pokra hivatkozik, hogy a Közszolgálati Törvényszék azon állás-
pontja, amelyet a fellebbező által az elsőfokú eljárásban a
személyzeti szabályzat 31. cikke (2) bekezdésének megsértésére
alapított első jogalappal kapcsolatban képviselt, megsérti az
indokolási kötelezettséget, valamint nyilvánvaló mérlegelési
hibában szenved.

2007. december 5-én benyújtott kereset – Huta Buczek
kontra Bizottság

(T-440/07. sz. ügy)

(2008/C 22/95)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Huta Buczek sp. z o. o. (Sosnowiec, Lengyelország)
(képviselő: D. Szlachetko-Reiter ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Lengyelország által a Technologie Buczek
acéltermelő csoport részére nyújtott C 23/2006 (korábbi
NN 35/2006) sz. állami támogatásról szóló, 2007.
október 23-i bizottsági határozat 1. cikkét, 3. cikkének
(1) bekezdését és 3. cikkének (3) bekezdését;

– másodlagosan semmisítse meg a Lengyelország által a Tech-
nologie Buczek acéltermelő csoport részére nyújtott C 23/
2006 (korábbi NN 35/2006) sz. állami támogatásról szóló,
2007. október 23-i bizottsági határozat 1. cikkét, 3. cikkének
(1) bekezdését és 3. cikkének (3) bekezdését, ezeknek a támo-
gatás Huta Buczek sp. z o. o. társaságtól való visszakövetelését
előíró részében;

– semmisítse meg a Lengyelország által a Technologie Buczek
acéltermelő csoport részére nyújtott 23/2006 (korábbi NN 35/
2006) sz. állami támogatásról szóló, 2007. október 23-i
C bizottsági határozat 4. és 5. cikkének a támogatás Huta
Buczek sp. z o. o. társaságtól való visszakövetelésére vonat-
kozó részében;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.
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