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C 167/9

GERECHT VAN EERSTE AANLEG
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juni 2009
— NDSHT/Commissie

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 juni 2009
— Commissie/Burie Onderzoek en Advies

(Zaak T-152/06) (1)

(Zaak T-179/06) (1)

(„Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Verordening
(EG) nr. 659/1999 — Klacht van concurrent — Brieven van
Commissie aan klager — Bestaande steun — Niet voor beroep
vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)
(2009/C 167/18)

(„Arbitragebeding — Contracten gesloten in kader van RACE
II-programma en van specifiek programma op gebied van
telematicatoepassingen van algemeen belang — Terugbetaling
van deel van betaalde voorschotten — Bevoegdheid van Ge
recht — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Beginsel van
behoorlijk bestuur — Vordering in reconventie”)

Procestaal: Engels

(2009/C 167/19)

Partijen
Verzoekende partij: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell &
Teaterpaket AB (Stockholm, Zweden) (vertegenwoordigers: M.
Merola en L. Armati, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordiger: T. Scharf, gemachtigde)

Procestaal: Nederlands
Partijen
Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Weimar en L. Escobar Gu
errero, vervolgens W. Roels, gemachtigden, bijgestaan door W.
Rupert)

Verwerende partij: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade,
Nederland) (vertegenwoordigers: I. van den Berge en A. Appel
man, advocaten)

Voorwerp
Beroep tot nietigverklaring van de beschikking die zou zijn
vervat in de brieven van de Commissie aan NDSHT van 24
maart en 28 april 2006 inzake een klacht betreffende onrecht
matige staatssteun die door de stad Stockholm zou zijn verleend
aan Stockholm Visitors Board AB (zaak CP 178/04 — Beweerde
staatssteun aan SVB AB)

Voorwerp
Vordering krachtens een arbitragebeding in de zin van artikel
238 EG, strekkende tot veroordeling van Burie Onderzoek en
Advies BV tot terugbetaling van een deel van de door de Euro
pese Gemeenschap betaalde voorschotten, vermeerderd met ver
tragingsrente, ter uitvoering van twee financieringscontracten op
het gebied van geavanceerde communicatietechnologieën in Eu
ropa en van telematicatoepassingen.

Dictum
1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Dictum

2) NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB
wordt verwezen in de kosten.

1) Het beroep betreffende de terugbetaling van voorschotten op grond
van het Barbara-contract (Broad Range of Community Based
Telematics Applications in Rural Areas), met het kenmerk „Project
UR 2022”, wordt niet-ontvankelijk verklaard voor zover het is
gericht tegen Burie Onderzoek en Advies BV, wegens kennelijke
onbevoegdheid van het Gerecht om daarvan kennis te nemen.

(1) PB C 178 van 29.7.2006.

2) Burie Onderzoek en Advies wordt veroordeeld, op grond van het
Telepromise-contract (Telematics to Provide for Missing Services),
met het kenmerk „Project UR 1028”, om aan de Commissie te
voldoen een hoofdsom van 109 535,62 EUR, vermeerderd met de
vertragingsrente tegen het in Nederland geldende wettelijk percen
tage, ingaande 31 augustus 2001, tot aan de algehele voldoening
van de schuld.
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3) De vordering in reconventie van Burie Onderzoek en Advies wordt
afgewezen.
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Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 mei
2009 — US Steel Košice/Commissie
(Zaak T-22/07) (1)

4) Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

(1) PB C 224 van 16.9.2006.

(„Beroep tot nietigverklaring — Staatsteun — Toetredings
akte — Aan ontvanger opgelegde voorwaarde houdende be
perking van zijn verkoop van plaatproducten in „uitgebreide
EU” — Brief van Commissie die voorwaarde als toepasselijk
op Bulgaarse en Roemeense markt vanaf datum van hun
toetreding uitlegt — Handeling waartegen geen beroep kan
worden ingesteld — Niet-ontvankelijkheid”)
(2009/C 167/21)

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 juni 2009
— Frosch Touristik/BHIM — DSR touristik (FLUGBÖRSE)
(Zaak T-189/07)

(1 )

(„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeen
schapswoordmerk „FLUGBÖRSE” — Relevante datum voor
onderzoek van absolute nietigheidsgrond — Artikel 51, lid
1, sub a, van verordening [EG] nr. 40/94 [thans artikel 52,
lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009”)
(2009/C 167/20)

Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slowakije) (ver
tegenwoordigers: E. Vermulst en S. Van Cutsem, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: K. Gross en T. Scharf, gemachtigden)

Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Frosch Touristik GmbH (München, Duitsland)
(vertegenwoordigers: H. Lauf en T. Raab, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: B.
Schmidt, gemachtigde)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het
BHIM: DSR touristik GmbH (Karlsruhe, Duitsland)

Interveniërende partij aan de zijde van verzoekende partij: Slowaakse
Republiek (vertegenwoordiger: J. Čorba, gemachtigde)

Voorwerp
Beroep tot nietigverklaring van de beschikking die zou zijn
vervat in de brief van de Commissie van 22 november 2006
voor zover daarbij de aan de verzoekster opgelegde voorwaarde
houdende beperking van haar verkoop van plaatproducten in de
„uitgebreide EU”, aldus wordt uitgelegd dat deze met ingang van
1 januari 2007 tevens van toepassing is op de Bulgaarse en de
Roemeense markt

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van
het BHIM van 22 maart 2007 (zaak R 1084/2004 4) inzake
een nietigheidsprocedure tussen DSR touristik GmbH en Frosch
Touristik GmbH.

Dictum
1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor
harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM) van 22 maart 2007 (zaak R 1084/2004
4) wordt vernietigd.

Dictum
1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) US Steel Košice s.r.o.God wordt verwezen in haar eigen kosten
alsook in die van de Commissie.

3) De Slowaakse Republiek zal haar eigen kosten dragen.
2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

(1) PB C 183 van 4.8.2007.

(1) PB C 56 van 10.3.2007.

