
3. A Dán Királyság és a Nickel Institute maguk viselik a saját 
költségeiket. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Törvényszék 2010. szeptember 7-i végzése — Etimine és 
Etiproducts kontra Bizottság 

(T-539/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Megsemmisítés iránti kereset — Környezetvédelem és az 
emberi egészség védelme — Egyes bórvegyületek veszélyes 
anyagként történő osztályozása, címkézése és csomagolása 
— 2008/58/EK irányelv — 67/548/EGK irányelv — 
790/2009/EK rendelet — 1272/2008/EK rendelet — A 
hozzáigazítás kiigazítása — Az EUMSZ 263. cikk negyedik 
bekezdésének időbeli hatálya — A személyében való érin

tettség hiánya — Elfogadhatatlanság) 

(2010/C 301/50) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Etimine SA (Bettembourg, Luxembourg) és Ab Etipro
ducts Oy (Espoo, Finnország) (képviselők: C. Mereu és K. Van 
Maldegem ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Oliver és D. Kukovec 
ügyvédek) 

A felpereseket támogató beavatkozó: Borax Europe Ltd (London, 
Egyesült Királyság) [képviselők: K. Nordlander ügyvéd, és S. 
Kinsella solicitor] 

Az alperest támogató beavatkozó: Dán Királyság [Képviselő: B. 
Weis Fogh meghatalmazott] 

Az ügy tárgya 

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézé
sére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a 
műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazí
tásáról szóló, 2008. augusztus 21-i 2008/58/EK bizottsági 
irányelv (HL L 246., 1. o.) és az anyagok és keverékek osztá
lyozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez 
való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2009. 
augusztus 10-i 790/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 235., 1. 
o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem az irányelv és a 
rendelet azt érintő részét illetően, amelyben e jogi aktusok 
egyes bórvegyületek besorolását módosítják. 

A végzés rendelkező része 

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

2. Az Etimine SA és az Etiproducts Oy AB maguk viselik a saját 
költségeiket, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költ
ségeket. 

3. A Dán Királyság és a Borax Europe Ltd maguk viselik a saját 
költségeiket. 

( 1 ) HL C 44., 2009. 2. 21. 

A Törvényszék 2010. szeptember 9-i végzése — Phoenix- 
Reisen és DRV kontra Bizottság 

(T-120/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Állami támogatások — A német jogalkotó által a fizetés
képtelen vállalkozások számára biztosított szubvenció — A 
közösségi jog állítólagos megsértése miatt benyújtott panasz 
— A panasz elutasítása — Későbbi határozat elfogadása — 

Okafogyottság”) 

(2010/C 301/51) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperesek: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Németország) és Deuts
cher Reiseverband eV (DRV) (Berlin, Németország) (képviselők: 
R. Gerharz és A. Funke ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és B. Martenczuk 
meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztár
saság (képviselők: J. Möller és B. Klein meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság 2009. február 13-i levelének megsemmisítése iránti 
kérelem, amely levélben a Bizottság kifejezte azt a szándékát, 
hogy a fizetésképtelenség esetén eszközölt kifizetések révén a 
Németországi Szövetségi Köztársaság által nyújtott állítólagos 
állami támogatásokkal szemben nem kíván beavatkozni 

A végzés rendelkező része 

1. A keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A felperesek által benyújtott, a jelen ügynek a T-58/10. sz. üggyel 
történő egyesítésére irányuló kérelemről már nem szükséges hatá
rozni. 

3. Valamennyi fél maga viseli a saját költségeit. 

( 1 ) HL C 297., 2009.12.5.
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