
Az alperest támogató beavatkozó: Sky Italia Srl (Róma, Olasz
ország) (képviselők kezdetben: F. E. González Díaz és D. Gerard 
ügyvédek, később: F. E. González Díaz ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az Olasz Köztársaság által digitális dekóderek megvásárlásához 
nyújtott C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) állami 
támogatásról szóló 2007. január 24-i 2007/374/EK bizottsági 
határozat (HL L 147., 1. o.) megsemmisítése. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Mediaset SpA maga viseli saját, valamint a Bizottság és a Sky 
Italia Srl költségeit. 

( 1 ) HL C 170.., 2007.7.21. 

A Törvényszék 2010. június 17-i ítélete — CEVA kontra 
Bizottság 

(T-428/07. és T-455/07. sz. egyesített ügyek) ( 1 ) 

(„Választottbírósági kikötés — Az »Életminőség és az élő 
erőforrásokkal való gazdálkodás (1998-2002)« területén 
végrehajtott kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs 
cselekvési program keretében kötött szerződések — Seahealth- 
és Biopal-projekt — Terhelési értesítés — Megsemmisítés 
iránti kérelmek — A kereset átminősítése — Elfogadhatóság 
— A kontradiktórius eljárás elve és a védelemhez való jog — 
Az Európai Unió által kifizetett pénzügyi támogatás 
teljes összegének visszakövetelése — Súlyos pénzügyi 

szabálytalanságok”) 

(2010/C 209/47) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) 
(Pleubian, Franciaország) (képviselő: J.-M. Peyrical ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: L. Escobar 
Guerrero és W. Roels, később W. Roels meghatalmazott, segí
tője: E. Bouttier ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A T-428/07. sz. ügyben a Seahealth-projektre vonatkozó 2007. 
szeptember 20-i 3240908670. sz. terhelési értesítés, a 
T-455/07. sz. ügyben a Biopal-szerződésre vonatkozó 2007. 
október 4-i 3240909271. sz. terhelési értesítés megsemmisítése 
iránti, valamint arra vonatkozó kérelem, hogy a Törvényszék 
kötelezze a Bizottságot az e terhelési értesítések szerinti 
összegek CEVA részére történő visszafizetésére. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a kereseteket elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeik felét, valamint a másik fél 
költségeinek felét. 

( 1 ) HL C 22., 2008.1.26. 

A Törvényszék 2010. június 15-i ítélete — Actega Terra 
kontra OHIM (TERRAEFFEKT matt & gloss) 

(T-118/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A TERRAEFFEKT matt & gloss közös
ségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró 
jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdé

sének c) pontja)”) 

(2010/C 209/48) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Actega Terra GmbH (Lehrte, Németország) (képviselő: 
A. Andorfer-Erhard ügyvéd) 

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

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a TERRAEFFEKT matt & 
gloss szómegjelölés lajstromozása iránti kérelemre vonatkozó 
2008. január 7-i határozata (R 1467/2007-1. sz. ügy) ellen 
benyújtott kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék az Actega Terra GmbH-t kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 107., 2008.4.26.
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