
— a bizalomvédelem elvének megsértése, mivel a nemzeti ható
ságok a Bizottság által jóváhagyott könyvvizsgálati menet
rend alapján jártak el, amely menetrendnek megfeleltek, 
anélkül, hogy a Bizottság bármikor is jelezte volna, hogy 
ez hiányosságot okoz az irányító- és ellenőrzőrendszeren 
belül. 

— az arányosság elvének megsértése, mivel a Bizottság által 
hozott intézkedés aránytalan és ellentétes a hatékony pénz
ügyi gazdálkodás elvével, ezenkívül pedig léteznek kevesebb 
hátrányt okozó jogi eszközök is ugyanezen cél elérésére. 

— végül, a Spanyol Királyság késedelmi kamatot követel az 
1083/2006 rendelet 87. cikkének (2) bekezdése, az 
1605/2002 rendelet ( 2 ) 83. cikke és a 2342/2002 bizottsági 
rendelet ( 3 ) 106. cikkének (5) bekezdése alapján. 

( 1 ) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megálla
pításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 
25. o.) 

( 2 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ
ségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK 
Euratom tanácsi rendelet (HL L 25., 43. o.) 

( 3 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ
ségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2002. december 23-i 2342/2002/EK Euratom bizottsági rendelet 
(HL L 357., 1. o.) 

2010. június 16-án benyújtott kereset — Spanyolország 
kontra Bizottság 

(T-264/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/84) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: Nuria Díaz Abad, 
abogado del Estado) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék — a jelen beadvány jogalapjainak I. részében 
említett okok miatt — semmisítse meg az Európai Bizottság 

2010. május 11-i azon határozatát, amely elrendelte a 
Spanyolország által 2009. december 18-án elküldött időközi 
kifizetés iránti kérelem felfüggesztését; 

— ismerje el az Európai Bizottságtól követelt azon kamatok 
megfizetésének jogosságát, amelyek a jogtalanul leállított 
időközi kifizetés iránti kérelmek tényleges kifizetéseinek 
késedelméből erednek; 

— az alperes intézményt kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset a Bizottság azon határozatának megsemmisíté
sére irányul, amely megszakította a Spanyolország által 2009. 
december 18-án elküldött időközi kifizetés iránti kérelem kifi
zetési határidejét. Az említett időközi kifizetés iránti kérelem, 
amely 37 320 854,12 EUR összeg kifizetésére vonatkozott, az 
Európai Szociális Alap a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem terén való Közösségi Fellépés Operatív Programjának 
felel meg, a spanyolországi konvergencia-, regionális versenyké
pességi és foglalkoztatási célkitűzésének keretén belül 
(CCI 2007ESO5UPO002). 

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-263/10. sz. 
Spanyolország kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal. 

2010. június 16-án benyújtott kereset — Spanyolország 
kontra Bizottság 

(T-265/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/85) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: Nuria Díaz Abad, 
abogado del Estado) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék — a jelen beadvány jogalapjainak I. részében 
említett okok miatt — semmisítse meg az Európai Bizottság 
2010. április 15-i azon határozatát, amely elrendelte a 
Spanyolország által 2009. december 11-én elküldött időközi 
kifizetés iránti kérelem felfüggesztését;
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— ismerje el az Európai Bizottságtól követelt azon kamatok 
megfizetésének jogosságát, amelyek a jogtalanul leállított 
időközi kifizetés iránti kérelmek tényleges kifizetéseinek 
késedelméből erednek; 

— az alperes intézményt kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset a Bizottság azon határozatának megsemmisíté
sére irányul, amely megszakította a Spanyolország által 2009. 
december 11-én elküldött időközi kifizetés iránti kérelem kifi
zetési határidejét. Az említett időközi kifizetés iránti kérelem, 
amely 27 754 408,38 EUR összeg kifizetésére vonatkozott, az 
Európai Szociális Alap Közösségi Fellépése Operatív Program
jának felel meg, a Galíciai Autonóm Közösség konvergencia- 
célkitűzésének keretén belül (CCI 2007ESO51PO004). 

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-263/10. sz. 
Spanyolország kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal. 

2010. június 16-án benyújtott kereset — Spanyolország 
kontra Bizottság 

(T-266/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/86) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: Nuria Díaz Abad, 
abogado del Estado) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék — a jelen beadvány jogalapjainak I. részében 
említett okok miatt — semmisítse meg az Európai Bizottság 
2010. május 11-i azon határozatát, amely elrendelte a 
Spanyolország által 2009. december 10-én elküldött időközi 
kifizetés iránti kérelem felfüggesztését; 

— ismerje el az Európai Bizottságtól követelt azon kamatok 
megfizetésének jogosságát, amelyek a jogtalanul leállított 
időközi kifizetés iránti kérelmek tényleges kifizetéseinek 
késedelméből erednek; 

— az alperes intézményt kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset a Bizottság azon határozatának megsemmisíté
sére irányul, amely megszakította a Spanyolország által 2009. 
december 10-én elküldött időközi kifizetés iránti kérelem kifi
zetési határidejét. Az említett időközi kifizetés iránti kérelem, 
amely 6 509 540,26 EUR összeg kifizetésére vonatkozott, 
az Európai Szociális Alap Közösségi Fellépése Operatív 
Programjának felel meg, a Baszkföldi Autonóm Közösség 
regionális versenyképességi célkitűzésének keretén belül 
(CCI 2007ESO52PO005). 

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-263/10. sz. 
Spanyolország kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal. 

2010. június 8-án benyújtott kereset — Conceria Kara 
kontra OHIM — Dima (KARRA) 

(T-270/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/87) 

A keresetlevél nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Olaszország) 
(képviselő: P. Picciolini ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dima — Gida 
Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve 
Ticaret Ltd Sti 

Kereseti kérelmek 

— A második fellebbezési tanács 2010. március 29-i, az 
OHIM-nak a Conceria Kara által indított B 1 171 453. sz. 
felszólalási eljárás keretében a 5 346 457. sz. közösségi 
védjegybejelentést elutasító határozata ellen benyújtott 
fellebbezés tárgyában hozott határozatának hatályon kívül 
helyezése;
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