
A Törvényszék 2010. április 22-i ítélete — Olaszország 
kontra Bizottság 

(T-274/08. és T-275/08. sz. ügyek) ( 1 ) 

(„EMGA — A tagállami kifizető ügynökségek EMGA által 
finanszírozott kiadásokat érintő számláinak végső elszámolása 
— Az Olasz Köztársaságtól behajtandó összegek a behajtás 
előírt határidőn belüli elmaradása esetén — A pénzügyi 
következmények fogalma — Érdekek figyelembevétele — Az 

1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése”) 

(2010/C 148/49) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselő: S. Fiorentino avvocato 
dello Stato) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Jimeno Fernández és P. 
Rossi meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A T-274/08. sz. ügyben a tagállami kifizető ügynökségeknek az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által a 2007-es 
pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő 
számláinak elszámolásáról szóló, 2008. április 30-i 
2008/396/EK bizottsági határozat (HL L 139., 33. o.) annyiban 
történő részleges megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az 
kamatot számít fel az olasz állam költségvetésére a közös agrár
politika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 
1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1. o.) 32. cikkének 
(5) bekezdése alapján terhelt összegekre, és a T-275/08. sz. 
ügyben az egyes németországi, olaszországi és szlovákiai kifi
zető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orien
tációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszí
rozott kiadások tekintetében a 2006-os pénzügyi évre vonatko
zóan történő elszámolásáról szóló, 2008. április 30-i 
2008/394/EK bizottsági határozat (HL L 139., 22. o.) annyiban 
történő részleges megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az 
kamatot számít fel az olasz állam költségvetésére az 
1290/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikkének (5) bekezdése 
alapján terhelt összegekre. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék ítélethozatal céljából egyesíti a T-274/08. és 
T-275/08. sz. ügyeket. 

2. A Törvényszék a kereseteket elutasítja. 

3. A Törvényszék az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30. 

A Törvényszék 2010. április 21-i ítélete — Peek & 
Cloppenburg és van Graaf kontra OHIM — Queen Sirikit 

Institute of Sericulture (Thai Silk) 

(T-361/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Thai Silk 
közösségi ábrás védjegy bejelentése — Szárnyast ábrázoló 
korábbi nemzeti ábrás védjegy — A kereset elfogadhatósága 
— Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 
40/49/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
(jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 

b) pontja)) 

(2010/C 148/50) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperesek: Peek & Cloppenburg (Hamburg, Németország) és van 
Graaf GmbH & Co. KG (Bécs, Ausztria) (képviselők: V. von 
Bomhard, A. Renck, T. Dolde és J. Pause ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: The Queen Sirikit Institute of Seri
culture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agricul
ture and Cooperatives, Thailand (Thaiföld) (Bangkok, Thaiföld), 
az Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s 
Office, Thailand (Thaiföld) helyébe lépő beavatkozó (képviselő 
A. Kockläuner ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Peek & Cloppen
burg és az Office of the Permanent Secretary, The Prime 
Minister’s Office, Thailand közötti felszólalási eljárásra vonat
kozó, 2008. június 10-i határozata (R 1677/2007-4. sz. ügy) 
ellen benyújtott kereset.

HU C 148/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.5.


