
Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci és É. 
Gippini Fournier meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság 2008. augusztus 13-i, a vállalkozások közötti össze
fonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK 
tanácsi rendelet (HL L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. 
fejezet 3. kötet, 40. o.) 21. cikkének (4) bekezdése szerinti, a 
felperes és az Autostrade SpA közötti összefonódásra 
(COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade ügy) vonatkozó eljárást 
lezáró C(2008) 4494 határozatának megsemmisítése iránti 
kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja. 

2. A Törvényszék az Abertis Infraestructuras, SA-t kötelezi a költ
ségek viselésére. 

( 1 ) HL C 167., 2009.7.18. 

A Törvényszék elnökének 2010. május 26-i végzése — 
Noko Ngele kontra Bizottság 

(T-15/10. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés — Ideiglenes intézkedések iránti 
kérelem — Formai követelmények — Elfogadhatatlanság”) 

(2010/C 195/31) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Mariyus Noko Ngele (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. 
Sabakunzi ügyvéd) 

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

Az ügy tárgya 

Lényegében a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) belgiumi 
tevékenységének jogszerűtlenné nyilvánítása iránti, továbbá a 
Bizottságnak és alkalmazottainak a CDE-vel fenntartott pénz
ügyi kapcsolatoktól, illetve a CDE törvényességének elismeré
sétől való eltiltása iránti kérelem, valamint a Bizottságnak a 
felperes részére bizonyos összeg fizetésére kötelezése iránti 
kérelem arra az esetre, ha a Bizottság elismerné a CDE törvé
nyességét. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. 

2. A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz. 

2010. április 28-án benyújtott kereset — Magyarország 
kontra Bizottság 

(T-194/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/32) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Felek 

Felperes: Magyar Köztársaság (képviselők: J. Fazekas, M. Fehér, K. 
Szíjjártó meghatalmazottak) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a Bizottság részéről az E- 
Bacchus adatbázisba bevezetett azon bejegyzést, amellyel az 
— a Szlovákia esetében korábban szereplő „Tokajská vinoh
radnícka oblasť” oltalom alatt álló eredetmegjelölés helyett 
— bejegyezte a „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” oltalom alatt 
álló eredetmegjelölést; és 

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes az 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 1 ) alapján a borok 
oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi nevek elektronikus nyilvántartásába (a továbbiakban: 
E-Bacchus nyilvántartás) a Bizottság által Szlovákia tekintetében 
bevezetett „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésre vonatkozó bejegyzést támadja. 

A kereset indokolásában a felperes az első jogalapon belül azt 
állítja, hogy a bejegyzés módosításával a Bizottság megsértette 
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet, illetőleg a 607/2009/EK 
bizottsági rendelet ( 2 ) vonatkozó rendelkezéseit, tekintettel arra, 
hogy az E-Bacchus nyilvántartásban szereplő eredeti bejegyzés 
vitatott módosításával egy olyan elnevezésnek biztosította az új 
szabályozás szerinti automatikus oltalmat, amely nem tekint
hető az 1234/2007/EK rendelet 118s. cikke szerinti „létező 
oltalom alatt álló” elnevezésnek.
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