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Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 1-jei ítélete — KG
Holding és társai kontra Bizottság

C 193/19

5) Jean Leon Marcel Groenewegen mint a Kliq Reïntegratie felszá
molója, a T-83/07. sz. ügyben felmerült saját költségei mellett
viseli a Bizottság T-83/07. sz. ügyben felmerült költségeit.

(T-81/07., T-82/07. és T-83/07. sz. egyesített ügyek) (1)
(„Állami támogatások — A holland hatóságok által a KG
Holding NV-nek nyújtott szerkezetátalakítási támogatás —
A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvá
nító és annak visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat
— Megsemmisítés iránti kereset — Részleges elfogadhatat
lanság — Támogatás visszatéríttetése a kedvezményezett
vállalkozásoktól, amelyek fizetésképtelenségét megállapították
— A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló
közösségi iránymutatások”)
(2009/C 193/27)

6) A Bizottság a T-81/07. és a T-82/07. sz. ügyekben maga viseli
saját költségeit.

(1) HL C 117., 2007.5.29.

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 2-i ítélete — EuroInformation kontra OHIM (Három háromszöggel ellátott
kártyát tartó kéz ábrázolása)

Az eljárás nyelve: holland
Felek

(T-414/07. sz. ügy) (1)

Felperes a T-81/07. sz. ügyben: Rudolf Maas mint a K.G. Holding
NV felszámolója (Rotterdam, Hollandia) (képviselők: G. van der
Wal és T. Boesman ügyvédek)

(Közösségi védjegy — Három háromszöggel ellátott kártyát
tartó kezet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése —
Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya —
A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja
helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdé
sének b) pontja)

Felperes a T-82/07. sz. ügyben: Jan Rudolf Maas és Cornelis van
den Bergh mint a Kliq BV felszámolói (Rotterdam) (képviselők:
G. van der Wal és T. Boesman ügyvédek)

(2009/C 193/28)

Felperes a T-83/07. sz. ügyben: Jean Leon Marcel Groenewegen
mint a Kliq Reïntegratie felszámolója (Utrecht, Hollandia)
(képviselők: G. van der Wal és T. Boesman ügyvédek)
Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: H. van
Vliet meghatalmazott)

Az ügy tárgya
A Hollandia által bejelentett, KG Holding N.V.-nek nyújtandó
támogatási programról szóló, 2006. július 19-i 2006/939/EK
bizottsági határozat (HL L 366., 40. o.) megsemmisítése iránti
kérelem.

Az ítélet rendelkező része
1) A Bíróság megsemmisíti a Hollandia által bejelentett, a KG
Holding N.V.-nek nyújtandó támogatásról szóló, 2006. július
19-i 2006/939/EK bizottsági határozat 2. cikkét.
2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.
3) Jan Rudolf Maas mint a KG Holding NV felszámolója a T81/07. sz. ügyben maga viseli saját költségeit.
4) Jan Rudolf Maas és Cornelis van den Bergh mint a Kliq BV
felszámolói, a T-82607. sz. ügyben maguk viselik saját költsége
iket.

Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Européenne de traitement de l’information (Euro-Infor
mation) (Strasbourg, Franciaország) (képviselők: P. Greffe, M.
Chaminade és L. Paudrat ügyvédek)
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és R. Bianchi
meghatalmazottak)

Az ügy tárgya
Az OHIM első fellebbezési tanácsának a három háromszöggel
ellátott kártyát tartó kéz ábrázolásából álló megjelölésre vonat
kozó közösségi védjegybejelentést elutasító 2007. szeptember 6i határozatával (R 290/2007-1. sz. ügy) szemben benyújtott
kereset.

Az ítélet rendelkező része
1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.
2) Az Elsőfokú Bíróság az Européenne de traitement de l’informationt
(Euro-Information) kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 22., 2008.1.26.

