A KÖZZÉ NEM TETT HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Törvényszék (második tanács) 2011. december 13-i ítélete –
Konsum Nord kontra Bizottság

(T-244/08. sz. ügy)

„Állami támogatások – Egy telek eladási ára – A támogatást a közös piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat –
Magánbefektetőre vonatkozó kritérium – A piaci ár meghatározása”

1. Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Jogi jelleg – Objektív elemekre
alapított értelmezés – Bírósági felülvizsgálat – Terjedelem (EK 87. cikk,
(1) bekezdés) (vö. 37–38. pont)

2. Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – A vitatott ügyet és annak
háttere szempontjából releváns valamennyi elemet figyelembe vevő értékelés – Egy
földterületnek egymással összefüggő ügyletek összességébe illeszkedő értékesítése,
amelynek célja valamely rendezési terv végrehajtásának lehetővé tétele (EK 87. cikk,
(1) bekezdés) (vö. 56–58. pont)

3. Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – A magánbefektető kritériuma
szerinti értékelés – A vitatott ügyet és annak háttere szempontjából releváns
valamennyi elemet figyelembe vevő értékelés – Egy földterületnek a hatóság által
valamely magánszemély részére való, egy magasabb árat tartalmazó ajánlat
létezése ellenére történő értékesítése – A két ajánlat összehasonlíthatósága –
Értékelési szempontok (EK 87. cikk, (1) bekezdés) (vö. 61–63., 65., 72., 76. pont)

Tárgy
A Svédország által a Konsum Jämtland ekonomisk föreningnek nyújtott C 35/06 (ex
NN 37/06) állami támogatásra vonatkozó 2008. január 30-i 2008/366/EK bizottsági
határozat (HL L 126., 3. o.) megsemmisítése iránti kérelem.
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Rendelkező rész

1)

A Törvényszék megsemmisíti a Svédország által a Konsum Jämtland
ekonomisk föreningnek nyújtott C 35/06 (ex NN 37/06) állami támogatásra
vonatkozó 2008. január 30-i 2008/366/EK bizottsági határozatot.

2)

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a saját költségei, valamint a Konsum
Nord ekonomisk förening költségeinek viselésére.

A Törvényszék (második tanács) 2011. december 13-i ítélete –
Meica kontra OHIM – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(T-61/09. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Schinken King közösségi szóvédjegy
bejelentése – A King korábbi nemzeti szóvédjegy – A Curry King korábbi nemzeti
és közösségi szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség –
A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) – Indokolási kötelezettség –
A 40/94 rendelet 73. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 75. cikke)”

Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos
kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában
lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A
korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés,
b) pont) (vö. 40–41., 51–53., 57–62. pont)
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