
A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást 
teljes egészében elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (3) bekezdésének és 
73. cikkének (helyükbe lépett a 207/2009 rendelet 8. cikkének 
(3) bekezdése és 75. cikke), valamint a 2868/95 bizottsági 
rendelet ( 1 ) 50. szabálya (2) bekezdésének és 52. szabálya (1) 
bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács elmulasz
totta a 40/94 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint tekin
tetbe venni a felszólalást, és fel kellett volna ismernie, hogy a 
felperes kellő jogosultsággal rendelkezik, hogy felszólaljon az 
érintett közösségi védjeggyel szemben; a 40/94 tanácsi rendelet 
9. cikke (4) bekezdésének és 73. cikkének megsértése (helyükbe 
lépett a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 
75. cikke), valamint a 2868/95 tanácsi rendelet 50. szabálya (2) 
bekezdésének és 52. szabálya (1) bekezdésének megsértése, 
mivel a fellebbezési tanács elmulasztotta a 40/94 tanácsi 
rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerinti tekintetbe venni a 
felszólalást, továbbá el kellett volna ismernie, hogy a felperes a 
korábbi jogok jogosultja, és a kereskedelemi forgalomban 
korábban használta a felszólalási eljárásban hivatkozott védje
gyet. 

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

2009. december 3-án benyújtott kereset — Franciaország 
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Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a Franciaország által a klass
zikus surlókór előfordulásában bizonyítottan érintett gazda
ságokból származó tejnek és tejtermékeknek az említett 
ország területére történő behozatala tekintetében hozott 
ideiglenes védintézkedésekről szóló 2009. szeptember 24-i 
2009/726/EK bizottsági határozatot; 

— A Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Keresetével a francia kormány kéri, hogy a Törvényszék az 
Európai Unió működéséről szóló Szerződés 263. cikke alkalma
zásával semmisítse meg a Franciaország által a klasszikus 
surlókór előfordulásában bizonyítottan érintett gazdaságokból 
származó tejnek és tejtermékeknek az említett ország területére 
történő behozatala tekintetében hozott ideiglenes védintézkedé
sekről szóló 2009. szeptember 24-i 2009/726/EK bizottsági 
határozatot ( 1 ). 

A megtámadott határozat alapján Franciaországnak fel kell 
függesztenie az ideiglenes védintézkedéseket, amelyeket azon 
új tudományos vélemények közzétételét követően fogadott el, 
amelyek szerint a fertőzött juh- és kecskefélékből származó tej 
és tejtermékek fogyasztása következtében a klasszikus surlókór 
emberre veszélyes lehet, ezért meg kell tiltani a klasszikus 
surlókór előfordulásában bizonyítottan érintett gazdaságokból 
származó tejnek és tejtermékeknek az emberi fogyasztás céljából 
történő behozatalát az ország területére. 

Keresete alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy a 
megtámadott határozatot azért kell megsemmisíteni, mert a 
veszély megítélése és kezelése tekintetében az elővigyázatosság 
elvébe ütközik. 

A felperes szerint a Bizottság figyelmen kívül hagyta az elővi
gyázatosság elvét a veszély megítélésének szakaszában, amikor 
nem vette figyelembe az arra vonatkozó, továbbra is fennálló 
tudományos bizonytalanságot, hogy az ESB-n kívüli EST átter
jedhet-e az emberre is. 

A felperes véleménye szerint a Bizottság figyelmen kívül hagyta 
az elővigyázatosság elvét a veszély kezelésének szakaszában is, 
amikor nem fogadott el intézkedéseket az emberi veszélyezte
tettség csökkentésére a klasszikus surlókór kórokozójának átvi
telével kapcsolatban. 

( 1 ) HL L 258., 27. o. 
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