
Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 25-i ítélete – Olympiaki
Aeroporia Ypiresies AE kontra Bizottság

(T-268/06. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások – A légifuvarozóknak a 2001. szep-
tember 11-én történt terrorcselekmények következtében bekö-
vetkező károk miatt nyújtott támogatások – A támogatási
programot a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek
nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elren-
delő határozat – Az EK 87. cikk (2) bekezdésének b) pontja –

A szeptember 11-én történt terrorcselekmények következmé-
nyeiről szóló 2001. október 10-i bizottsági közlemény – A
rendkívüli esemény és a kár közötti okozati összefüggés –

Indokolási kötelezettség”)

(2008/C 197/37)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Athén, Görögország)
(képviselők: P. Anestis ügyvéd, T. Soames és G. Goeteyn solici-
tors, S. Mavrogenis és M. Pinto de Lemos Fermiano Rato
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Righini
és I. Chatzigiannis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A légifuvarozókat 2001. szeptember 11. és 14. között ért vesz-
teségek ellentételezése végett Görögország által bevezetett támo-
gatási rendszerről szóló, 2006. április 26-i, C(2006) 1580 végle-
ges bizottsági határozat [állami támogatások C 39/2003
(korábbi NN 119/2002)] megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A légifuvarozókat 2001. szeptember 11-e és 14-e között ért vesz-
teségek ellentételezése végett Görögország által bevezetett állami
támogatási rendszerről (C 39/2003 [korábbi NN 119/2002]
állami támogatás) szóló, 2006. április 26-i C(2006) 1580
végleges bizottsági határozat 1. és 2. cikkét meg kell semmisíteni
annyiban, amennyiben a közös piaccal összeegyeztethetetlennek
minősítik az Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE-nak, elsősorban a
Kanadába tartó, 2001. szeptember 15-i járat törlése következtében
bekövetkező károk, másodsorban az észak-atlanti és izraeli háló-
zatán kívüli hálózatát érintő károk, harmadsorban az áruszállítás
tekintetében bekövetkezett bevételkiesés, az érzékeny áruk megsem-
misülésének költségei, az áruk tekintetében végrehajtott biztonsági
ellenőrzés többletköltségei, a személyzet által teljesített túlórák és a
sürgős biztonsági intézkedésekhez kapcsolódó többletköltségek címén
nyújtott támogatásokat.

2) A C(2006) 1580 végleges határozat 4. cikkét meg kell semmisí-
teni, mivel elrendeli a fenti pontban hivatkozott támogatások
visszatéríttetését.

3) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 294., 2006.12.2.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 25-i ítélete – Zipcar
kontra OHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR)

(T-36/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A ZIPCAR közös-
ségi szóvédjegy bejelentése – CICAR korábbi nemzeti szóvéd-
jegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A

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

(2008/C 197/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Zipcar, Inc. (Cambridge, Massachusetts, Egyesült
Államok) (képviselők: M. Elmslie solicitor és N. Saunders
barrister)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Canary Islands
Car, SL (San Bartolome, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006.
november 30-án a Canary Islands Car, SL és a Zipcar, Inc
közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozat
(R 122/2006-2. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Zipcar, Inc.-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 82., 2007.4.14.
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