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Den Europæiske Unions Tidende

Sagsøgerens påstande

— Det fastslås, at Kommissionens beslutning K(2006)7093/6 af
19. december 2006 om opkrævning af fordring nr.
3240206544, der skal tilbagebetales af medlemmer af den
europæiske økonomiske firmagruppe (EØFG) Euroterroirs
som hovedskyldnere inden for rammerne af projekt nr. 93.
EU.06.002 om statusopgørelsesstudium af den europæisk
arv vedrørende typiske og regionale landbrugs- og fødevarer
(produkter fra eget land), for så vidt som Hoofdprductschap
Akkerbouw herved anses for at være hovedskyldner vedrørende hele den ovennævnte fordring, ikke består, eller at
beslutningen i hvert fald skal annulleres.
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indenfor en passende tid at have underrettet sagsøgeren om
skridt, der ville have kunnet afbryde forældelsesfristen.

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25.7.1985 om indførelse af
europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG) (EFT L 199, s. 1).

Sag anlagt den 19. juni 2008 — Kommissionen mod
Commune de Valbonne

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at
betale sagens omkostninger.

(Sag T-238/08)
(2008/C 223/88)
Processprog: fransk

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren anfægter opkrævningen af en fordring på Euroterroirs, der er fastsat i Kommissionens beslutning af 14. august
2000. Ifølge sagsøger bør beslutningen — i hvert fald for så vidt
som sagsøgeren herved holdes ansvarlig for betaling af hele det
krævede beløb — anses for ikke at bestå og annulleres, når
henses til, at beslutningen er ugyldig som følge af, at der foreligger særligt alvorlige og åbenbare mangler. Sagsøgeren gør
gældende, at der også efter udløbet af fristen for at anfægte en
beslutning kan træffes afgørelse om, at beslutningen ikke har
haft nogen retsvirkninger.

Parter
Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved L.
Escobar Guerrero, som befuldmægtiget, og avocat E. Bouttier)
Sagsøgt: Commune de Valbonne

Sagsøgerens påstande
Med det første anbringende gør sagsøgeren gældende, at der er
sket tilsidesættelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 (1),
idet sagsøgeren aldrig har været medlem af den europæiske
økonomiske firmagruppe (EØFG) Euroterroirs og derfor ikke
kan holdes ansvarlig.

Sagsøgeren gør for det andet gældende, at der er sket tilsidesættelse af retten til forsvar. Sagsøgeren hævder, at Kommissionen
undlod at give denne mulighed for at tilkendegive sit standpunkt
forud for vedtagelsen af den anfægtede beslutning og blot
underrettede sagsøgeren om det ved beslutningen af 14. august
2000 fastsatte krav ved at sende beslutningen til sagsøgeren.

— Commune de Valbonne, ved sin fungerende borgmester,
tilpligtes at betale Kommissionen 18 619,38 EUR svarende
til hovedstolen på 14 261,29 EUR og 4 358,09 EUR i
morarenter opgjort den 31. maj 2008.
— Commune de Valbonne tilpligtes at betale 5 000 EUR til
dækning af de udgifter, som inddrivelsen af Kommissionens
udestående fordring har givet anledning til.
— Commune de Valbonne tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Sagsøgeren gør for det tredje gældende, at der er sket tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet. Kommissionen lægger ifølge
sagsøgeren seks år efter fordringen blev fastslået til grund, at
sidstnævnte er hovedskyldner uden først selv at have truffet
passende foranstaltninger i forhold til Euroterroirs, det medlem,
der grundlagde firmagruppen, Euroterroirs administrator,
Conseil national des Arts Culinaires (CNAC) i Frankrig eller
medlemsstaten Frankrig. Sagsøgeren gør endvidere gældende, at
den nederlandske sagkyndige vedrørende individuelle statusopgørelsesaktiviteter i 1994/1995 inde for rammerne af Euroterroirsprojektet udelukkende modtog et vederlag på 13 055 EUR.

Endelig gør sagsøgeren gældende, at fordringen er forældet, når
henses til, at Kommissionen sendte den omtvistede debetnota til
Euroterroirs den 28. september 2000 uden efterfølgende

Kommissionen har indgået en kontrakt med commune de
Valbonne i Frankrig, commune de Fermo i Italien og den europæiske økonomiske firmagruppe ARCHI-MED om forskning og
uddannelse i 1998 og 1999 i form af et projekt kaldet
»VALASPI MM 1027« mellem byen Valbonne og provincia Di
Ascoli Piceno om indbyrdes undervisning.
Kommunerne og ARCHI-MED har blandt andet forpligtet sig til
at fremlægge en endelig regnskabsaflæggelse for Kommissionen.
Idet de ikke har fremlagt denne beretning, efter at Kommissionen er kommet med en henstilling, har Kommissionen konkluderet, at kontrahenterne ikke har overholdt deres forpligtelser i
henhold til kontrakten, og Kommissionen har hævet kontrakten
og krævet tilbagebetaling af en del af det forskud, Kommissionen har betalt, med renter.
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Idet Kommissionen har erfaret, at ARCHI-MED er insolvent,
kræver Kommissionen, at sagsøgte dømmes til at betale det skyldige beløb, for så vidt som kontrahenterne hæfter solidarisk for
kontraktens opfyldelse.
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— Kommissionen har foretaget en urigtig anvendelse af princippet om en privat investor, der opererer på markedsøkonomiske vilkår.
Sagsøgeren gør endvidere gældende, at Kommissionen har tilsidesat sine egne retningslinjer i meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord
og bygninger (1) og har forsømt sin undersøgelsespligt, idet den
har undladt at undersøge samtlige faktiske omstændigheder.

Sag anlagt den 23. juni 2008 — Konsum Nord mod
Kommissionen

Endelig gør sagsøgeren gældende, at den hævdede statsstøtte
hverken fordrejer konkurrencen eller påvirker samhandelen
mellem medlemsstaterne.

(Sag T-244/08)
(2008/C 223/89)

(1) EFT 1997 C 209, s. 3.

Processprog: svensk

Parter
Sagsøger: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Sverige)
(ved advokat U. Öberg)

Sag anlagt den 20. juni 2008 — Iranian Tobacco mod KHIM
— AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)
(Sag T-245/08)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(2008/C 223/90)
Sagsøgerens påstande
Processprog: tysk
— Kommissionens beslutning K(2008) 311 endelig udg. af
30. januar 2008 om den statsstøtte, som Sverige har tildelt
Konsum Jämtland ekonomisk förening, annulleres i sin
helhed.
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at
betale sagens omkostninger.

Parter
Sagsøger: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (ved Rechtsanwältin M. Beckensträter)

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Ved beslutning af 30. januar 2008 om den statsstøtte C
35/2006 (tidligere NN 37/2006), som Sverige har ydet til
Konsum Jämtland, der blev sammenlagt med sagsøgeren i 2006,
lagde Kommissionen til grund, at Åre kommunes salg af dele af
en ubebygget grund for 2 mio. SEK i stedet for 6,6 mio. SEK,
der var blevet tilbudt af Konsum Jämtlands konkurrent, Lidl,
udgjorde statsstøtte i strid med artikel 87 EF.
Sagsøgeren gør til støtte for søgsmålet gældende, at Kommissionen har foretaget en række urigtige bedømmelser ved den
retlige kvalificering af det omtvistede salg som statsstøtte, idet:
— Kommissionen har med urette lagt til grund, at salget ikke
fandt sted til markedspris og dermed indebar en økonomisk
fordel for Konsum Jämtland.
— Kommissionen har ikke taget i betragtning, at salget var en
del af en række jordhandler, der blev indgået mellem forskellige parter og som havde til formål at gennemføre detaljerede planer for Åre by.
— Kommissionen har med urette antaget, at tilbuddet fra
konkurrenten, Lidl, ikke var undergivet betingelser, og at det
var bindende og pålideligt.

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
Den anden part i sagen for appelkammeret: AD Bulgartabac Holding
(Sofia, Bulgarien)

Sagsøgerens påstande
— Afgørelse truffet den 11. april 2008 af Første Appelkammer
ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 708/2007-1), som blev meddelt
den 21. april 2008, annulleres.
— De sagsomkostninger, der kan erstattes, herunder de
omkostninger, der er opstået i sagen for Harmoniseringskontoret inkl. sagsøgtes omkostninger, pålægges adciterede.
— Subsidiært fastslås det — idet afgørelserne af 11. april 2008
og 7. marts 2007 — 1414C — ophæves, at adciteredes
påstand af 8. november 2005 ikke kunne antages til realitetsbehandling.

