
Végül a fellebbezési tanács helytelenül utasította el azon hatá-
rozat hatályon kívül helyezését, amellyel az OHIM a fellebbezési 
tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet jegyezte be a 
2 245 306 lajstromszámú közösségi védjegy jogosultjaként, 
valamint amikor azt állapította meg, hogy a 40/94 tanácsi ren-
delet és 2868/95 bizottsági rendelet nem teszi lehetővé az 
OHIM számára a felperesnek a 2 245 306 lajstromszámú 
közösségi védjegy jogosultjaként történő bejegyzését. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet 
(HL 1995 L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. 
kötet, 189 o.). 

2009. február 19-én benyújtott kereset – Olaszország 
kontra Bizottság 

(T-84/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/55) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselő: L. Ventrella, avvocato 
dello Stato) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Mezőgaz-
dasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarész-
lege a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közös-
ségi finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2008. december 
8-i, 2008. december 19-én közölt C(2008) 7820 bizottsági 
határozatot abban a részében, amelyben bizonyos korrekci-
ókat ír elő Olaszország tekintetében. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az olasz kormány megtámadta az Európai Közösségek Elsőfokú 
Bírósága előtt a 2008. december 8-i C(2008) 7820 bizottsági 
határozatot, amely az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok 
által kifizetett egyes kiadásokat kizár a közösségi finanszíro-
zásból. 

A Bizottság az EMOGA Garanciarészlege terhére történő finan-
szírozásból az olasz állam által a 2003-2007. gazdasági 
években kifizetett kiadások több kategóriáját zárta ki. 

A kereset elsősorban a határozat azon három pontja ellen 
irányul: 

1) ahol pontos és átalányjellegű pénzügyi korrekciókat ír elő a 
mezőgazdasági termékek belső piacon (94/2002/EK) és 
harmadik országokban (2879/2000/EK) történő megismer-
tetésével és promóciójával kapcsolatos cselekvések vonatko-
zásában a 2004-2007. közötti gazdasági években 
4 678 229,78 euró összegben; 

2) ahol pénzügyi átalánykorrekciókat ír elő az olívaolaj és az 
étkezési olajbogyó termelése vonatkozásában a 2003-2006. 
közötti gazdasági években 105 536 076,42 euró összegben; 

3) ahol pénzügyi korrekciókat ír elő a késedelmes kifizetések és 
a finanszírozás felső határának túllépése vonatkozásában, 
12 020 178 euró összegben a 2005. gazdasági évben, és 
44 567 569,37 euró összegben a 2006. gazdasági évben. 

Az első pontot illetően a felperes azt állítja, hogy a Bizottság 
álláspontja a kontradiktórius eljárás és a bizonyítás hibái, vala-
mint az indokolási kötelezettség megsértése, továbbá az 
arányosság elvének megsértése és a tények elferdítése okán 
lényeges eljárási szabályokat sért (EK 253. cikk). 

A jelen ügyben, többek között, mivel az ellenőrzések teljes 
hiányát és abszolút hatástalanságát nem vitatták, a Bizottság 
teljességgel aránytalan és indokolatlan 10 %-os átalánykorrekciót 
alkalmazott, e tekintetben is jogellenessé téve a megtámadott 
határozatot. 

A második pontot illetően a Bizottság pénzügyi átalánykorrek-
ciókat (10 % és 5 %) alkalmazott összességében 
105 536 076,42 euró értékben a 2001-2002. és a 2002- 
2003. gazdasági évek tekintetében. 

E tekintetben a felperes azt állítja, hogy a határozat lényeges 
eljárási szabályokat (EK 253. cikk) sért az indokolási kötele-
zettség, valamint az arányosság elvének, továbbá a 2366/98 
rendelet 26. és 28. cikkének (az 1780/03 rendelet eredeti és 
módosított szövege) megsértése okán. Az olasz kormány – 
többek között – azt állítja, hogy a Bizottság – megfelelő indo-
kolás nélkül – nem vette kellőképpen figyelembe az olasz ható-
ságok által alkalmanként szolgáltatott magyarázatokat, külö-
nösen az olaszországi szankciórendszer általános rendjének és 
az olajbogyó-termesztési GIS teljes megvalósításának vonatkozá-
sában. A Bizottság által alkalmazott szankció átalányösszege 
semmiképpen nem indokolt és aránytalan, mivel az olasz 
kormány szerint, még akkor is, ha a közösségi jogot egyáltalán 
nem tartották volna tiszteletben, a kockázat nem haladná meg a 
22 504 075,39 eurót.
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A harmadik pontot illetően a Bizottság nem megfelelő, elégtelen 
apodiktikus indokolással azt állította, hogy nem lehet elfogadni 
az olasz állam által az eljárás során és az egyeztető testület előtt 
tett igazoló megállapításokat, „mivel a 296/96/EK bizottsági 
rendelet 4. cikkének (2) bekezdése által (a 883/2006/EK bizott-
sági rendelet 9. cikke) rendelkezésre bocsátott 4 %-os tarta-
léknak elegendőnek kellett lennie a jogorvoslati eljárások, a 
vitatott esetek és a kiegészítő ellenőrzések vonatkozásában”. E 
tekintetben az olasz kormány hangsúlyozza, hogy a 4 %-os 
határ nem feltétlennek értelmezendő: mivel – tekintettel arra, 
hogy ennek célja a közösségi költségvetésnek a csalásokkal 
szembeni biztosítása – ez minden olyan esetben átléphető, ha 
– akárcsak a jelen ügyben – indokolt okai vannak a 4 %-nál 
magasabb mennyiséggel kapcsolatos csalás kockázatának. Ez 
tűnik a rendelkezés szellemével egyedül összeegyeztethető értel-
mezésnek. 

2009. február 26-án benyújtott kereset – Kadi kontra 
Bizottság 

(T-85/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/56) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Yassin Abdullah Kadi (képviselők: D. Anderson QC, M. 
Lester Barrister, G. Martin Solicitor 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az 1190/2008 rende-
letet a felperest érintő részében; 

— kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen ügyben a felperes az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida 
hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes szemé-
lyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító 
intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 
101. alkalommal történő módosításáról szóló, 2008. november 
28-i 1190/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) részleges megsemmi-
sítését kéri annyiban, amennyiben a felperes szerepel azon 
természetes és jogi személyek, csoportok és szervezetek listáján, 
akiknek a pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelke-
zésnek megfelelően be kell fagyasztani. A Bíróság a C-402/05. 
és C-415/05. sz., Kadi és al Barakaat kontra Tanács és Bizottság 
egyesített ügyekben ( 2 ) megsemmisítette a 881/2002 rendeletet. 

A felperes négy jogalapra hivatkozik keresete alátámasztására. 

Először is a felperes azt állítja, hogy a vitatott rendeletnek nincs 
megfelelő jogalapja, mivel az Egyesült Nemzetek releváns megál-

lapítása nélkül módosítja a 881/2002 rendeletet, ami a felperes 
véleménye szerint a rendelet módosításának előfeltétele. 

Másodszor a felperes azt állítja, hogy a vitatott rendelet sérti a 
védelemhez való jogát, a meghallgatáshoz való jogát, valamint a 
hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, és nem orvosolja azon 
jogsértéseket, amelyeket a Bíróság a C-402/05. és C-415/05. sz. 
egyesített ügyekben megállapított. Azt állítja továbbá, hogy a 
vitatott rendelet nem biztosít olyan eljárást, amely tájékoztatná 
a felperest azon bizonyítékokról, amelyeken a pénzeszközei 
befagyasztására vonatkozó határozat alapult, illetve ami lehetővé 
tenné számára, hogy hasznos észrevételeket tegyen e bizonyíté-
kokra. 

Harmadszor a felperes úgy véli, hogy a Bizottság nem szolgált 
kényszerítő indokokkal a felperessel szembeni pénzeszköz-befa-
gyasztás fenntartása érdekében, megsértve ezáltal az EK 253. 
cikkből eredő indokolási kötelezettségét. 

Negyedszer a felperes azt állítja, hogy a Bizottság a vitatott 
rendelet elfogadására vonatkozó határozathozatal során nem 
értékelt minden releváns tényt és körülményt, és hogy ennél-
fogva nyilvánvaló értékelési hibát követett el. 

Ötödször a felperes azt állítja, hogy a vitatott rendelet a tulaj-
donhoz való joga indokolatlan és aránytalan korlátozását jelenti, 
amelyet nem igazol meggyőző bizonyíték. 

( 1 ) HL 2008. L 322., 25. o. 
( 2 ) Az EBHT-ban még nem tették közzé. 

2009. március 10-én benyújtott kereset – UCAPT kontra 
Tanács 

(T-96/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/57) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Union de Coopératives Agricoles des Producteurs de 
Tabac de France (UCAPT) (Párizs, Franciaország) (képviselők: 
B. Peignot és D. Garreau ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatá-
rozott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, 
az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren-
delet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 
73/2009/EK tanácsi rendeletet;
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