
2010. május 18-án benyújtott kereset — Banco Santander 
kontra Bizottság 

(T-227/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/43) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Banco Santander, SA (Santander, Spanyolország) (képvi
selők: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan 
és R. Calvo Salinero ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozat 1. 
cikkének (1) bekezdését, amennyiben az megállapítja, hogy a 
társasági törvény egységes szerkezetbe foglalt szövege 
(TRLIS) 12. cikkének (5) bekezdése állami támogatásnak 
minősülő elemeket tartalmaz; 

— másodlagosan semmisítse meg az 1. cikk (1) bekezdését, 
amennyiben az megállapítja, hogy a TRLIS 112. cikkének 
(5) bekezdése irányításszerzéssel járó részesedésszerzésre 
történő alkalmazása esetén állami támogatásnak minősülő 
elemeket tartalmaz, 

— harmadlagosan semmisítse meg a 4. cikket, amennyiben az a 
visszatéríttetés elrendelését alkalmazza a keresettel megtáma
dott végleges határozat EUHL-ben való közzététele előtt 
megkötött ügyletekre; és 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen eljárás ugyanazon határozat ellen irányul, mint amelyet 
a T-219/10. sz. Autogril Espana kontra Bizottság, a T-221/10. 
sz. Iberdrola kontra Bizottság, és a T-225/10. sz. Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria kontra Bizottság ügyekben vitatnak. 

A jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak az említett ügyekben 
felhozottakkal. 

Konkrétan a felperes az intézkedés állami támogatásként való 
jogi minősítésével, a az említett intézkedés jogosultjának azono
sításával és a jogos bizalom elismerése határidejének meghatá
rozásával kapcsolatos jogi tévedésekre hivatkozik. A felperes az 
utóbbi jogalapra annyiban hivatkozik, amennyiben a megtáma
dott határozat ugyan elismeri a jogos bizalom fennállását, de 

megkülönbözteti egymástól a intézkedés hatálybalépése és a 
hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozat közzé
tételének napja között, valamint az ezt követően teljesített 
ügyleteket. 

2010. május 21-én benyújtott kereset — Telefónica kontra 
Bizottság 

(T-228/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/44) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Telefónica, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. 
Ruiz Calzado, Nuñez Müller és J. Dominguez Pérez ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a határozat 1. cikkét; 

— A Törvényszék a Bizottságot kötelezze az eljárás összes költ
ségének a viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen eljárás ugyanazon határozat ellen irányul, mint amelyet 
a T-219/10. sz. Autogril kontra Bizottság, a T-221/10. sz. 
Iberdrola kontra Bizottság, a T-225/10. sz. Banco Bilbao 
Vizcaya kontra Bizottság és a T-227/10. sz. Banco Santander 
kontra Bizottság ügyekben vitatnak. 

A jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak az említett ügyekben 
felhozottakkal. 

2010. május 21-én benyújtott kereset — Graf-Syteco 
kontra OHIM — Teco Electric & Machinery (SYTECO) 

(T-229/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/45) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Graf-Syteco Gmbh & Co. KG (Tuningen, Németország) 
(képviselő: T. Kieser ügyvéd)
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