
Az Elsőfokú Bíróság 2009. december 9-i végzése — 
Deltalinqs és SVZ kontra Bizottság 

(T-481/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Állami támogatás — A belga hatóságok által a vízi úton 
történő intermodális közlekedéshez nyújtott támogatások — 
Kifogásemelés mellőzéséről szóló bizottsági határozat — 
Rotterdam kikötői övezetében telephellyel rendelkező vállalko
zásokat képviselő társulások által benyújtott megsemmisítés 
iránti kereset — A versenyhelyzet lényeges érintettségének 

hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság) 

(2010/C 37/50) 

Az eljárás nyelve: holland 

Felek 

Felperesek: Deltalinqs (Rotterdam, Hollandia) és SVZ, Havenon
dernemersvereniging Rotterdam (Rotterdam, Hollandia) (képvi
selő: M. Meulenbelt, ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Conte 
és S. Noë, meghatalmazottak) 

A felpereseket támogató beavatkozók: Vlaams Gewest (Brüsszel, 
Belgium); és Waterwegen en Zeekanaal NV (Willebroek, 
Belgium) (képviselő: Y. van Gerven, ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A Vlaams Gewest (flamand régió, Belgium) által a vízi úton 
történő intermodális közlekedéshez nyújtandó támogatásokat 
(N 682/2006 sz. támogatási intézkedés — Belgium) nem kifo
gásoló, az EK 88. cikk (3) bekezdése szerinti előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatását követően hozott 2007. május 10-i C (2007) 
1939 végleges bizottsági határozat (HL 2007., C 227., 4. o.) 
megsemmisítése. 

A végzés rendelkező része 

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

2. Az Elsőfokú Bíróság a Deltalinqs-t és a SVZ, Havenondernemers
vereniging Rotterdam-ot kötelezi saját, valamint a Bizottság költ
ségeinek viselésére 

3. A Vlaams Gewest és a Waterwegen en Zeekanaal NV maga viseli 
saját költségeit. 

( 1 ) HL C 64., 2008.3.8. 

A Törvényszék 2009. december 16-i végzése — Cattin 
kontra Bizottság 

(T-194/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Szerződésen kívüli felelősség — Európai Fejlesztési Alap — 
Azon exportőrök jegyzéke, akik jogosultak a Közép-Afrikai 
Köztársasággal fennálló követeléseik kifizetésére — A jegy

zékbe történő felvétel — Elévülés — Elfogadhatatlanság”) 

(2010/C 37/51) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: R. Cattin & Cie (Bimbo, Közép-Afrikai Köztársaság) és 
Yves Cattin (Cadiz, Spanyolország) (képviselő: B. Wägenbaur 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: A. Bordes meghatalmazott) 

Tárgy 

A felperesek által a Bizottság azon határozata következtében 
állítólag elszenvedett kár jóvátétele iránti kártérítési kereset, 
amely nem veszi fel őket azon exportőrök jegyzékébe, akik 
jogosultak a Közép-Afrikai Köztársaság egyik állami szerveze
tével szemben fennálló követeléseiknek az Európai Fejlesztési 
Alap eszközeiből történő kifizetésére. 

Rendelkező rész 

1. A Törvényszék a keresetet — mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant 
— elutasítja. 

2. Az R. Cattin & Cie és Yves Cattin maguk viselik saját költségeiket, 
valamint kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült 
költségeket. 

( 1 ) HL C 197., 2008.8.2.
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