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ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomio 9.6.2009 — NDSHT v. komissio

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomio 3.6.2009 — Komissio v. Burie Onderzoek en advies

(Asia T-152/06) (1)

(Asia T-179/06) (1)

(Kumoamiskanne — Valtiontuet — Asetus (EY) N:o
659/1999 — Kilpailijan tekemä kantelu — Komission kirjeet
kantelijalle — Olemassa oleva tuki — Toimi, joka ei voi olla
kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)
(2009/C 167/18)

(Välityslauseke — RACE II-ohjelman ja yhteisön edun mukai
sia telemaattisia sovellutuksia koskevan alan erityisohjelman
yhteydessä tehdyt sopimukset — Maksettujen ennakkojen tie
tyn osan palauttaminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomi
oistuimen toimivalta — Osittainen tutkimatta jättäminen —
Hyvän hallinnon periaate — Vastakanne)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

(2009/C 167/19)
Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset
Kantaja: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpa
ket AB (Tukholma, Ruotsi) (edustajat: asianajajat M. Merola ja L.
Armati)

Asianosaiset
Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi A.
Weimar ja L. Escobar Guerrero, sittemmin W. Roels, avustaja
naan W. Rupert)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: T. Scharf)
Vastaaja: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Alanko
maat) (edustajat: asianajajat I. van den Berge ja A. Appelman)

Oikeudenkäynnin kohde
Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, joka sisältyi 24.3.
ja 28.4.2006 päivättyihin, NDSHT:lle osoitettuihin komission
kirjeisiin, jotka koskivat kantelua, jonka mukaan Tukholman
kaupunki oli myöntänyt Stockholm Visitors Board AB:lle väite
tysti sääntöjenvastaisia valtiontukia (asia CP 178/04 — Tukhol
man kaupungin SVB AB:lle myöntämä väitetty valtiontuki)

Oikeudenkäynnin kohde
EY 238 artiklassa tarkoitetun välityslausekkeen nojalla nostettu
kanne, jossa vaaditaan Burie Onderzoek en Advies BV:tä pala
uttamaan osa Euroopan yhteisöjen komission Euroopan kehit
tyneen televiestintätekniikan ja telemaattisten sovellutusten alan
kahden rahoitussopimuksen täytäntöönpanemiseksi maksamista
ennakoista sekä maksamaan viivästyskorkoja

Tuomiolauselma
1) Kanne jätetään tutkimatta.

Tuomiolauselma

2) NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

1) Komission Barbara-sopimuksen (Broad Range of Community Ba
sed Telematics Applications in Rural Areas), viite ”Hanke R
2022”, perusteella maksamien ennakkojen palauttamista koskeva
kanne jätetään tutkimatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistui
men toimivallan selvän puuttumisen takia siltä osin kuin se on
nostettu Burie Onderzoek en Advies BV:tä vastaan.

(1) EUVL C 178, 29.7.2006.

2) Burie Onderzoek en Advies määrätään Telepromise-sopimuksen
(Telematics to Provide for Missing Services), viite ”Hanke UR
1028” perusteella maksamaan komissiolle 109 535,62 euron
suuruinen määrä päävelkana 31.8.2001 alkaen velan maksami
seen asti laskettavine Alankomaissa sovellettavine laillisine viiväs
tyskorkoineen.
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3) Burie Onderzoek en Adviesin vastakanne hylätään.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
määräys 14.5.2009 — US Steel Košice v. komissio

4) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

(1) EUVL C 224, 16.9.2006.

(Asia T-22/07) (1)
(Kumoamiskanne — Valtiontuet — Liittymissopimus —
Edunsaajalle asetettu velvollisuus rajoittaa levyjensä myyntiä
”laajentuneessa unionissa” — Komission kirje, jolla ehdon
tulkitaan koskevan bulgarian ja romanian markkinoita niiden
liittymisestä lähtien — Toimi, joka ei voi olla kanteen koh
teena — Tutkimatta jättäminen)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomio 3.6.2009 — Frosch Touristik v. SMHV — DSR
touristik (FLUGBÖRSE)
(Asia T-189/07) (1)
(Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön
tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLUGBÖRSE — Rat
kaiseva ajankohta ehdottoman mitättömyysperusteen tutkimi
seksi — Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a
alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 52
artiklan 1 kohdan a alakohta)
(2009/C 167/20)
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(2009/C 167/21)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovakia) (edustajat: asian
ajajat E. Vermulst ja S. Van Cutsem)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Gross ja
T. Scharf)

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Slovakian tasavalta
(asiamies: J. Čorba)

Kantaja: Frosch Touristik GmbH (München, Saksa) (edustajat:
asianajajat H. Lauf ja T. Raab)
Oikeudenkäynnin kohde
Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (asiamies: B. Schmidt)
Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: DSR touristik GmbH
(Karlsruhe, Saksa)

Kanne sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jonka väitetään sisäl
tyneen komission 22.11.2006 päivättyyn kirjeeseen, siltä osin
kuin päätöksellä tulkitaan kantajalle asetettua velvollisuutta ra
joittaa levyjensä myyntiä ”laajentuneessa unionissa” siten, että se
koskee 1.1.2007 alkaen myös Bulgarian ja Romanian markki
noita.

Oikeudenkäynnin kohde
Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan
22.3.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1084/2004-4), joka
koskee DSR touristik GmbH:n ja Frosch Touristik GmbH:n vä
listä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

Määräysosa
1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) US Steel Košice s.r.o. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se
velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) neljännen valituslautakunnan 22.3.2007 tekemä päätös
(asia R 1084/2004-4) kumotaan.
3) Slovakian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(1) EUVL C 183, 4.8.2007.

(1) EUVL C 56, 10.3.2007.

