
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 30-i végzése — CPEM 
kontra Bizottság 

(T-106/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Megsemmisítés iránti kereset — Terhelési értesítés — Kere
settel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság — 
Kártérítési kereset — Nyilvánvalóan minden jogi alapot 

nélkülöző kereset”) 

(2009/C 220/66) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise 
(CPEM) (Marseille, Franciaország) (képviselő: C. Bonnefoi 
ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Flynn 
és A. Steiblyte meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az 1999. augusztus 17-i C (1999) 2645 bizottsági határozat 
alapján az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatást 
megsemmisítő, 2007. október 4-i C (2007) 4645 bizottsági 
határozatra vonatkozó 2007. december 17-i 3240912189 
terhelési értesítés megsemmisítése iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a megsemmisítés iránti keresetet, mint elfo
gadhatatlant elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a kártérítési keresetet — nyilvánvalóan 
minden jogi alapot nélkülöző jellege miatt –elutasítja. 

3) A Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise köteles 
viselni a költségeket, az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költsé
geit is beleértve. 

( 1 ) HL C 107., 2008.4.26. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i végzése — Mologen 
kontra OHIM (dSLIM) 

(T-504/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A lajstromozás részleges megtagadása 
— A védjegybejelentés visszavonása — Okafogyottság”) 

(2009/C 220/67) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Mologen AG (Berlin, Németország) (képviselő: C. Klages 
ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a „dSLIM” szóvéd
jegy közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kére
lemre vonatkozó, 2008. szeptember 17-i határozata (R 
1077/2007-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1) A keresetről már nem szükséges határozni. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i végzése — Thoss 
kontra Számvevőszék 

(T-545/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Megsemmisítés iránti kereset — Kereset benyújtásának 
határideje — Késedelem — Menthető tévedés hiánya — Nyil

vánvaló elfogadhatatlanság”) 

(2009/C 220/68) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Thérèse Nicole Thoss (Dommeldange, Luxemburg) 
(képviselő: P. Goergen ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. 
Kennedy és J.-M. Steiner meghatalmazottak)
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Az ügy tárgya 

A Számvevőszék 2006. március 20-i, a felperes — a Számve
vőszék egyik korábbi tagjának özvegye — részére özvegyi 
nyugdíj folyósítását azzal az indokkal megtagadó határozatának 
megsemmisítése iránti kérelem, hogy nem teljesült az a feltétel, 
hogy a halál időpontjában legalább öt éve házasok legyenek (a 
Közszolgálati Törvényszék által F-46/08. szám alatt nyilvántar
tásba vett és áttett ügy) 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet — mint nyilvánvalóan elfogad
hatatlant — elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság Thérèse Nicole Thoss-t kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 171., 2008.7.5. (korábban az F-46/08. sz. ügy) 

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. július 13-i végzése — 
Sniace kontra Bizottság 

(T-238/09. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások 
— Valamely támogatást a közös piaccal összeegyeztethetet
lennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat 
— A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alaki 

követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”) 

(2009/C 220/69) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Sniace, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselő: F. J. 
Moncholí Fernández ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: C. Urraca 
Caviedes meghatalmazott) 

Az ügy tárgya 

A Spanyolország által a Sniace, SA, Torrelavega, Cantabrique 
vállalkozás javára végrehajtott C 5/2000. (ex NN 118/1997.) 
sz. intézkedésről, valamint az 1998. október 28-i 1999/395/EK 
határozat módosításáról szóló, 2009. március 10-i C (2009) 
1479. sz. végleges bizottsági határozat végrehajtásának felfüg
gesztése iránti kérelem 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet 
elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz. 

2009. június 17-én benyújtott kereset — Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Edificios Inteco, SL 

(T-235/09. sz. ügy) 

(2009/C 220/70) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: G. Valero 
Jordana meghatalmazott) 

Alperes: Edificios Inteco, SL (Valladolid, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest a felperes részére 
157 238,07 euró, valamint annak 2009. június 1-jéig 
számított kamatai címén 81 686,22 euró, továbbá 2009. 
június 2-ától számítva a tartozás teljes kiegyenlítéséig napi 
21,73796 euró megfizetésére; 

— az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Bizottság az Edificios Inteco, S.L. vállalkozás számára az 
„Energy — Comfort 2000 Phase I” tervre vonatkozó szerződés 
keretében megelőlegezett összeg részleges visszatérítését köve
teli, amely szerződés célja üzleti és kereskedelmi célú épület 
megépítése volt Valladolid városában (Spanyolország), és 
amelyet a Bizottság felmondott. 

Kérelmének alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy az 
alperes nem tett eleget a szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

2009. július 2-án benyújtott kereset — AECOPS kontra 
Bizottság 

(T-256/09. sz. ügy) 

(2009/C 220/71) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Felek 

Felperes: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas 
e Serviços, (Aecops) (Lisszabon, Portugália) (képviselők: J. L. da 
Cruz Vilaça és L. Pinto Monteiro ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Közösségek 
Bizottságának a 89 0771 P1. sz. ügyben 2005. június 21-én 
hozott azon határozatát, amely az 1989. március 22-én 
hozott C(89)0570 határozattal jóváhagyott támogatást
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