
Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselők: C. Schlitz,
meghatalmazott, és P. Kinsch ügyvéd)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 28. cikk megsértése – Az
előzőleg más tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek nyil-
vántartásba vételét a jármű eladójának a kereskedelmi nyilván-
tartásba vételéről szóló kivonat bemutatásának feltételéhez kötő,
míg az előzőleg Luxemburgban nyilvántartásba vett gépjár-
művek esetében ilyen kötelezettséget elő nem író nemzeti szabá-
lyozás – Az áruk szabad mozgásának akadályozása – Az
igazolás és az arányosság hiánya

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel vitatott gyakorlata szerint az
előzőleg más tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek nyil-
vántartásba vételét a jármű eladójának a kereskedelmi nyilvántar-
tásba vételéről szóló kivonat bemutatásának feltételéhez köti, a
Société Nationale de Contrôle Technique által vezetett nyilvántar-
tásban szereplő kereskedők kivételével – nem teljesítette az EK
28. cikkből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 211., 2007.9.8.

A Bíróság 2008. április 8-i végzése – Saint-Gobain
Glass Deutschland GmbH kontra Fels-Werke GmbH,
Spenner-Zement GmbH & Co. KG, és az Európai

Közösségek Bizottsága

(C-503/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – 2003/87/EK irányelv – Az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere – A
szennyezés integrált megelőzése és csökkentése – Németországi
Szövetségi Köztársaság – Kibocsátási egységek kiosztása – A
2008-tól 2012-ig tartó időszak – Feltételek – Személyében
való érintettség – Elfogadhatatlanság – Meghallgatáshoz való

jog – Tisztességes eljáráshoz való jog)

(2008/C 142/15)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (képviselők:
H. Posser és S. Altenschmidt Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement
GmbH & Co. KG, és az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselő: U. Wölker meghatalmazott)

Tárgy

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-28/07. sz.,
Fels Werke és társai kontra Bizottság ügyben 2007.
szeptember 11-én hozott végzése ellen, amelyben az Elsőfokú
Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaság által az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.;
magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 7. kötet, 631. o.) szerint a
2008-tól 2012-ig tartó időszakra vonatkozóan közölt, az üveg-
házhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztására
vonatkozó nemzeti tervről szóló, 2006. november 29-i bizott-
sági határozat részleges megsemmisítése iránti keresetet, mint el-
fogadhatatlant, elutasította – A megtámadott határozat általi
személyében való érintettség követelménye – Meghallgatáshoz és
tisztességes eljáráshoz való jog

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH-t kötelezi a
költségek viselésére.

(1) HL C 64., 2008.3.8.

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-86/05. sz., K & L
Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG kontra Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) ügyben 2007. december 12-én hozott ítélete ellen
a K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG által 2008.

február 28-án benyújtott fellebbezés

(C-90/08. P. sz. ügy)

(2008/C 142/16)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (képviselő:
D. Spohn ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: 1. Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták), 2. Natália Cristina Lopes
de Almeida Cunha, 3. Cláudia Couto Simões, 4. Marly Lima
Jatobá

A fellebbező kérelmei

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság
T-86/05. sz. ügyben 2007. december 12-én hozott megtáma-
dott határozatát e határozat rendelkező részének teljes
1. pontját illetően, valamint e határozat rendelkező részének
2. pontját illetően annyiban, hogy az OHIM viselje összes
saját költségét és a felperes összes költségét;

2008.6.7.C 142/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


