
A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszóla
lásnak helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a felszólalási 
osztály határozatát hatályon kívül helyezte, és a felszólalást 
elutasította. 

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács helytelenül 
kizárta az összetéveszthetőséget; a 207/2009 tanácsi rendelet 
8. cikke (5) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács 
tévesen vélte úgy, hogy a megjelölések nem hasonlók vagy 
azonosak. 

2010. augusztus 25-én benyújtott kereset — Ecologistas en 
Acción-CODA kontra Bizottság 

(T-359/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/105) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Ecologistas en Acción-CODA (képviselő: J. Ramos 
Segarra ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság Főtit
kárságának 2010. június 30-i határozatát, amely megtagadja 
felperes által a GESTDEM 2010/957. sz. eljárásban kért 
dokumentumokhoz való hozzáférést, és állapítsa meg az 
alpereseknek a kért információhoz való hozzájutáshoz való 
jogát. 

— A Servicio de Asesoramiento Urbanístico del „Ajunta
ment de Valencia” (a valenciai önkormányzat városren
dezési tanácsadási szolgálata) 2010. január 7-i levele. 

— A spanyol hatóságoknak az EU-PILOT 724/09/2ENVI. 
sz. ügy helyzetére vonatkozó, 2010. január 17-i tájékoz
tatója. 

— A „Generalität Valenciana” — Dirección General de 
Gestión del Medio Natural (a valenciai autonóm 
kormány — természetgazdálkodási főigazgatóság) 
2010. január 21-i levele. 

— az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes társaság a jelen keresetben kifogásolja azon EU- 
PILOT-ENVI 724/09. sz. ügy vizsgálatának keretében Spanyol
ország által benyújtott, meghatározott dokumentumokhoz való 
hozzáférését megtagadó határozatot, amelynek célja a valenciai 
önkormányzat és a valenciai autonóm kormány által jóváha
gyott Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (PEPRI) 
(különleges védelmi és belső átalakítási terv) Valencia város 
Cabanyal negyedében való végrehajtása. 

A felperes kérelmei alátámasztására előadja, hogy a megtáma
dott határozat figyelmen kívül hagyja az 1367/2006/EK 
rendelet ( 1 ) 3., 4. és 6. cikkét. 

E tekintetben azzal érvel, hogy — a Bizottság állításával ellen
tétben — nincsenek a Bizottság által indított eljáráshoz egyér
telműen kapcsolódó nemzeti bírósági eljárások. Az alperes által 
hivatkozott bírósági eljárások belső szabályok megsértésére 
vonatkoznak, amelyek semmi esetre sem szabályozzák a 
környezetvédelmet, és nem érintik a környezeti hatásvizsgálat 
alkalmazását. 

A felperes úgy véli, hogy a kért információk nyilvánosságra 
hozatala semmi esetre sem érintheti hátrányosan a környezet
védelmet, amelyre az említett információ vonatkozik. 

( 1 ) A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyil
vánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazság
szolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkal
mazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 264., 13. o.). 

2010. augusztus 27-én benyújtott kereset — Vtesse 
Networks kontra Bizottság 

(T-362/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/106) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Egyesült Királyság) 
(képviselő: H. Mercer QC, barrister) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

HU 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 288/57


