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Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan rikkominen, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kantajan rekisteröimätön
tavaramerkki ei antanut hänelle oikeutta kieltää Yhdistyneessä
kuningaskunnassa haettua tavaramerkkiä ja koska valituslautakunta sovelsi väärin sekaannusvaaran arviointia.

Kanne 16.4.2007 — Italia v. komissio
(Asia T-119/07)
(2007/C 129/41)
Oikeudenkäyntikieli: italia
Asianosaiset
Kantaja: Italian tasavalta (Rooma, Italia) (asiamies: asianajaja G.
Aiello)
Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio
Vaatimukset
— Komission 7.2.2007 tekemä päätös 2007 C(2007) 286
lopull.
— on kumottava ja komissio on velvoitettava korvaamaan
kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja palkkiot.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Tämä kanne on nostettu 7.2.2007 tehdystä päätöksestä 2007 C
(2007) 286 lopull., joka koskee Gardannen alueella, Shannonin
alueella ja Sardiniassa alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttamista valmisteverosta, jonka Ranska, Irlanti ja Italia ovat panneet täytäntöön.
Kyseisessä päätöksessä todetaan oikeutetuiksi Italian hallituksen
Eurallumina S.p.A:lle myöntämät verovapaudet 80 prosentin
osalta niiden määrästä ja siinä määrätään lopun 20 prosentin

9.6.2007

suuruisen osuuden osalta velvollisuudesta periä takaisin veroetuudet, jotka tuensaajalle on myönnetty 1.6.2004 lukien.
Kantaja väittää vaatimustensa tueksi seuraava:
— Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan rikkominen
siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä katsotaan, että
Italian
järjestelmässä
säädetty
valmisteverovapautus
merkitsee valtiontukea. Se väittää tältä osin, että kuten direktiivin 2003/96/EY (1) sanamuoto vahvistaa, kysymyksessä
olevat valmisteverovapaudet eivät merkitse valtiontukea,
vaan ne pikemminkin kuuluvat luonteensa ja johdonmukaisuutensa vuoksi kansallisen verojärjestelmän piiriin. Jos näet
kyse on valtiontuesta, edellä mainitussa direktiivissä hyväksytään nimenomaisesti mainitut tuet ainakin 31.12.2006
saakka. Tutkittavana olevan toimenpiteen väitetyn valikoivuuden osalta on huomattava, että toimenpide koskee yleisesti kaikkia niitä yrityksiä, jotka käyttävät kivennäisöljyjä
alumiinioksidin valmistamiseen. Sillä, että Italian alueella on
olemassa ainoastaan yksi laitos, jossa mainittuja kivennäisöljyjä käytetään tuotantoprosessissa, on pelkkä sattuma eikä
sillä voi olla vaikutusta säännöksen yleiseen sovellettavuuteen.
— Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan sekä vuonna
1998 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen rikkominen siltä osin kuin tämän riidan kohteena
olevaa riidanalaista valmisteverovapautusta on pidettävä
Sardinian alueen taloudellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisena.
— Valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen yhteisön suuntaviivojen (2001/C 37/03) 51 kohdan E.3.2 alakohdan
rikkominen siltä osin kuin esillä olevassa asiassa ei ole jätetty
tekemättä erityisiä sopimuksia tuen myöntäneen valtion ja
tuensaajayrityksen välillä ympäristönsuojelullisten tulosten
parantamisesta.
— Lopuksi kantaja vetoaa luottamuksensuojan periaatteen ja
yhteisön toimien laillisuutta koskevan olettaman loukkaamiseen.

(1) Energiantuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen
uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi (EUVL L
283, 31.10.2003, s. 51).

