
2010. május 21-én benyújtott kereset — Asociación 
Española de Banca kontra Európai Bizottság 

(T-236/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/49) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Asociación Espanola de Banca (Madrid, Spanyolország) 
(képviselők: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de 
Juan és R. Calvo Salinero ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozat 1. 
cikkének (1) bekezdését, amennyiben az megállapítja, hogy a 
társasági törvény egységes szerkezetbe foglalt szövege 
(TRLIS) 12. cikkének (5) bekezdése állami támogatásnak 
minősülő elemeket tartalmaz; 

— másodlagosan semmisítse meg az 1. cikk (1) bekezdését, 
amennyiben az megállapítja, hogy a TRLIS 112. cikkének 
(5) bekezdése irányításszerzéssel járó részesedésszerzésre 
történő alkalmazása esetén állami támogatásnak minősülő 
elemeket tartalmaz, 

— harmadlagosan semmisítse meg a 4. cikket, amennyiben az a 
visszatéríttetés elrendelését alkalmazza a keresettel megtáma
dott végleges határozat EUHL-ben való közzététele előtt 
megkötött ügyletekre; és 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen eljárás ugyanazon határozat ellen irányul, mint amelyet 
a T-219/10. sz. Autogril kontra Bizottság, a T-221/10. sz. 
IBERDROLA kontra Bizottság és a T-225/10. sz. BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA kontra Bizottság ügyekben 
vitatnak. 

A jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak az említett ügyekben 
felhozottakkal. 

2010. május 20-án benyújtott kereset — Olaszország 
kontra Bizottság 

(T-239/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/50) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri avvocato 
dello Stato, P. Gentili avvocato dello Stato) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék az EUMSZ 264. cikk alapján semmisítse meg 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a POR Puglia 1. 
célkitűzés (2000–2006), Olaszország operatív program 
részére meghatározott támogatás egy részének törléséről 
szóló, 2009. december 22-i, 2009. december 23-án közölt 
C(2009) 10350 európai bizottsági határozat következmé
nyeként az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazga
tósága által 2010. március 1-jén kibocsátott, 2010. március 
11-én kézhez kapott 3241001630. sz. terhelési értesítést; 

— kötelezze az Európai Bizottságot az eljárás költségeinek vise
lésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-223/10. sz., 
Regione Puglia kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal. 

2010. május 25-én benyújtott kereset — Industrias 
Fransisco Ivars kontra OHIM — Motive (reduktorok) 

(T-246/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/51) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Industrias Fransisco Ivars, SL (Xeraco, Spanyolország) 
(képviselők: E. Caballero Oliver és A. Sanz-Bermell y Martínez 
ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Motive Srl

HU 2010.7.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 195/31


