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Úřední věstník Evropské unie

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009
— KG Holding a další v. Komise
(Spojené věci T-81/07, T-82/07 a T-83/07) (1)
(„Státní podpory — Podpora na restrukturalizaci poskytnutá
nizozemskými orgány společnosti KG Holding NV — Rozhod
nutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se
společným trhem a nařizuje její navrácení — Žaloba na
neplatnost — Částečná nepřípustnost — Navrácení podpory
podniky, které jsou jejími příjemci a jsou v úpadku — Pokyny
Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci
podniků v nesnázích“)

C 193/19

5) Jean Leon Marcel Groenewegen, ve svém postavení jako insolvenční
správce společnosti Kliq Reïntegratie, ponese vlastní náklady řízení
ve věci T-83/07 a nahradí náklady řízení vynaložené ve věci T83/07 Komisí.
6) Komise ponese vlastní náklady řízení ve věcech T-81/07 a T82/07.

(1) Úř. věst. C 117, 29.5.2007.

(2009/C 193/27)
Jednací jazyk: nizozemština

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009
— Euro-Information v. OHIM (Vyobrazení ruky držící
lístek se třemi trojúhelníky)

Účastníci řízení
Žalobce ve věci T-81/07: Jan Rudolf Maas, jako insolvenční
správce společnosti KG Holding NV, (Rotterdam, Nizozemsko)
(zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)
Žalobci ve věci T-82/07: Jan Rudolf Maas a Cornelis van den
Bergh, jako insolvenční správci společnosti Kliq BV, (Rotterdam)
(zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

(Věc T-414/07) (1)
(„Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové
ochranné známky Společenství znázorňující ruku držící lístek
se třemi trojúhelníky — Absolutní důvod pro zamítnutí —
Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1
písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b)
nařízení (ES) č. 207/2009]“)
(2009/C 193/28)

Žalobce ve věci T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, jako
insolvenční správce společnosti Kliq Reïntegratie, (Utrecht, Nizo
zemsko) (zástupci: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupce: H. van
Vliet, zmocněnec)

Žalobkyně: Européenne de traitement de l'information (EuroInformation) (Štrasburk, Francie) (zástupci: P. Greffe, M. Chami
nade a L. Paudrat, advokáti)

Předmět věci

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupci: O. Montalto a R. Bianchi, zmoc
něnci)

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2006/939/ES ze dne 19.
července 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko ohlásilo,
na restrukturalizaci společnosti KG Holding NV (Uř. věst. L 366,
s. 40)

Výrok rozsudku
1) Článek 2 rozhodnutí Komise 2006/939/ES ze dne 19. července
2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko ohlásilo, na restruk
turalizaci společnosti KG Holding NV se zrušuje.

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 6. září 2007 (věc R 290/2007-1), kterým se
zamítá přihláška k zápisu označení znázorňujícího ruku držící
lístek se třemi trojúhelníky jako ochranné známky Společenství.

Výrok
2) Ve zbývající části se žaloby zamítají.

1) Žaloba se zamítá.

3) Jan Rudolf Maas, ve svém postavení jako insolvenční správce
společnosti KG Holding NV, ponese vlastní náklady řízení ve
věci T-81/07.

2) L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) se
ukládá náhrada nákladů řízení.

4) Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh, ve svém postavení
jako insolvenční správci společnosti Kliq BV, ponesou vlastní
náklady řízení ve věci T-82/07.

(1) Úř. věst. C 22, 26.1.2008.

