
A Bíróság (harmadik tanács) 2009. július 9-i ítélete — 3F, 
korábban Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) kontra 
az Európai Közösségek Bizottsága, Dán Királyság, Norvég 

Királyság 

(C-319/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — A dán nemzetközi hajólajstromba bejegyzett 
hajók fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozó 
adókedvezményt meghatározó intézkedések — A Bizottság 
kifogást nem tartalmazó határozata — Megsemmisítés iránti 
kereset — Az »érintett« fogalma — Munkavállalói érdekkép

viseleti szervezet — A kereset elfogadhatósága) 

(2009/C 205/03) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: 3F, korábban Specialarbejderforbundet i Danmark 
(SID) (képviselők: A. Bentley QC és A. Worsøe advokat) 

A többi fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők: N. Khan és H. van Vliet meghatalmazottak), Dán 
Királyság, Norvég Királyság 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság második tanácsának T-30/03. sz., SID 
kontra Bizottság ügyben 2007. április 23-án hozott végzése 
ellen benyújtott fellebbezés, amely végzésben az Elsőfokú 
Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította a 2002. november 
13-i B (2002) 4370 végleges bizottsági határozat megsemmisí
tésére irányuló keresetet, amely határozat szerint a közös piaccal 
összeegyeztethető állami támogatásnak minősülnek a dán hajók 
fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozó adóked
vezményt meghatározó intézkedések — Az érintett fogalma 
–Munkavállalói érdekképviseleti szervezet 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a T- 
30/03. sz., SID kontra Bizottság ügyben 2007. április 23-án 
hozott végzését részben hatályon kívül helyezi annyiban, amenn
yiben nem válaszolt a 3F azon érveire, amelyek egyfelől ez utób
binak a tengerészekre alkalmazandó kollektív szerződések tárgya
lása során más érdekképviseleti szervekkel szembeni versenyhely
zetére, másfelől a dán nemzetközi hajólajstromba bejegyzett 
hajókon foglalkoztatott tengerészekre vonatkozó adóintézkedésekből 
eredő szociális megfontolásokra vonatkoznak. 

2) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottsága által az Európai 
Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt emelt elfogadhatatlansági kifo
gást elutasítja. 

3) A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Közösségek Elsőfokú 
Bírósága elé annak érdekében, hogy az határozzon a 3F-nek a dán 
nemzetközi hajólajstromban szereplő hajók fedélzetén alkalmazott 
tengerészekre alkalmazandó dán adóintézkedésekkel szemben kifo

gást nem tartalmazó, 2002. november 13-i C (2002) 4370 
végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelméről. 

4) A költségekről jelenleg nem határoz. 

( 1 ) HL C 211., 2007.9.8. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Corte 
d’appello di Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — Bavaria NV, Bavaria Italia Srl kontra 

Bayerischer Brauerbund eV 

(C-343/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az érvényesség vizs
gálata — Elfogadhatóság — 2081/92/EGK rendelet és 
1347/2001/EK rendelet — Érvényesség — Szokásossá vált 
elnevezés — Egy védjegy és egy oltalom alatt álló földrajzi 

jelzés párhuzamos használata) 

(2009/C 205/04) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Corte d’appello di Torino 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. 

Alperes: Bayerischer Brauerbund eV 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corte d’appello di 
Torino — A 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megál
lapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések 
bejegyzéséről szóló 1107/96/EK bizottsági rendelet mellékle
tének kiegészítéséről szóló, 2001. június 28-i 1347/2001/EK 
tanácsi rendelet (HL L 182., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 
3. fejezet 33. kötet 97. o.) érvényessége — Érvényesség esetén, a 
„Bayerisches Bier” oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése 
által harmadik személyek „Bavaria” szót tartalmazó, már létező 
védjegyeinek érvényessége és használata tekintetében okozott 
sérelem 

Rendelkező rész 

1) Az előterjesztő bíróság első kérdésének vizsgálata nem tárt fel 
olyan tényezőt, amely érinthetné a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 
17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és 
eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK bizottsági 
rendelet mellékletének kiegészítéséről szóló, 2001. június 28-i 
1347/2001/EK tanácsi rendelet érvényességét.
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2) Az 1347/2001 rendeletet akként kell értelmezni, hogy az nem 
sérti a harmadik személyek már létező olyan védjegyeinek érvényes
ségét és a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzé
seinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 
2081/92/EGK tanácsi rendelet 13. cikkében foglalt esetek vala
melyikének megfelelő használhatóságát, amelyekben szerepel a 
„Bavaria” szó, és amelyeket a „Bayerisches Bier” oltalom alatt 
álló földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem benyújtásának 
időpontját megelőzően jóhiszeműen jegyeztek be, amennyiben e 
védjegyek törlésének vagy megszűnése megállapításának a védje
gyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1988. december 21-i 89/104 első tanácsi irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése c) és g) pontjában, valamint 12. cikke (2) bekezdésének 
b) pontjában foglalt okok folytán nincs helye. 

( 1 ) HL C 247., 2007.10.20. 

A Bíróság (nagytanács) 2009. július 7-i ítélete — az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság 

(C-369/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A 
Bíróság ítéletének végrehajtására irányuló intézkedések — EK 
228. cikk — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság — 

Átalányösszeg) 

(2009/C 205/05) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. 
Righini, I. Hadjiyiannis és D. Triantafyllou meghatalmazottak) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: A. Samoni-Rantou és P. 
Mylonopoulos meghatalmazottak, V. Christianos és P. Anestis 
dikigoroi) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — EK 228. cikk — A Bíróság C- 
415/03. sz. ügyben 2005. május 12-én hozott ítéletében 
foglaltak teljesítésének elmulasztása — A Görögország által az 
Olympic Airways társaságnak nyújtott támogatásról szóló, 
2002. december 11-i 2003/372/EK bizottsági határozat (HL L 
132., 1. o.) 3. és 4. cikkének megsértése — A Szerződéssel 
összeegyeztethetetlen támogatás, valamint a jogellenesen nyúj
tott támogatás visszatéríttetésére irányuló intézkedések elfogadá
sának elmulasztása — Kényszerítő bírság megállapítására 
irányuló kérelem 

Rendelkező rész 

1) A Görög Köztársaság — mivel az indokolással ellátott véle
ményben előírt határidő lejártáig nem fogadta el a C-415/03. 
sz., Bizottság kontra Görögország ügyben 2005. május 12-én 
hozott, a jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek 
ítélt támogatásoknak a Görögország által az Olympic Airways 

társaságnak nyújtott támogatásról szóló, 2002. december 11-i 
2003/372/EK bizottsági határozat 3. cikkének megfelelő vissza
térítésével kapcsolatos ítélet végrehajtásához szükséges intézkedé
seket — nem teljesítette az e határozatból és az EK 228. cikk 
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot, hogy fizessen az 
Európai Közösségek Bizottságának „az Európai Közösségek saját 
forrásai” számlára napi 16 000 euró összegű kényszerítő bírságot 
a fent hivatkozott Bizottság kontra Görögország ügyben 2005. 
május 12-én hozott ítéletnek való megfeleléshez szükséges intéz
kedések végrehajtása késedelmének minden napjára a jelen ügyben 
hozott ítélet kihirdetésétől számított egy hónap elteltétől kezdődően 
az említett, 2005. május 12-i ítélet végrehajtásának napjáig. 

3) A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot, hogy fizessen az 
Európai Közösségek Bizottságának az „Európai Közösség saját 
forrásai” számlára 2 millió euró átalányösszeget. 

4) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-397/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Tőkefelhalmozást terhelő 
közvetett adók — Tőketársaságok — 69/335/EGK irányelv 
— A 2. cikk (1) és (3) bekezdése, a 4. cikk (1) és (7) bekez
dése — Tőkeilleték — Mentesség — Feltételek — Tényleges 
ügyvezetési központ vagy létesítő okirat szerinti székhely egyik 
tagállamból a másik tagállamba történő áthelyezése — Az 
adott tagállami illetőségű társaságok fióktelepei vagy állandó 
telephelyei által más tagállamban folytatott gazdasági tevé

kenységhez rendelt tőkére kivetett tőkeilleték) 

(2009/C 205/06) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. 
Gippini Fournier és M. Afonso meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság (képviselők: B. Plaza Cruz és M. 
Muñoz Pérez meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A tőkeemelést terhelő közve
tett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. 
fejezet,1. kötet, 11. o.) megsértése — Valamely társaság szék
helyének áthelyezése — A származási tagállamban tőkeilleték 
hatálya alá nem tartozó társaságok esetében a székhelyáthelye
zésre illeték kivetéséről rendelkező nemzeti szabályozás — A 
kötelező mentességek alkalmazásának feltételei
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