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TÖRVÉNYSZÉK
2016. június 27-én benyújtott kereset – Dimos Athinaion kontra Bizottság
(T-360/16. sz. ügy)
(2016/C 371/10)
Az eljárás nyelve: görög
Felek
Felperes: Dimos Athinaion (Athén, Görögország) (képviselő: G. Georgakarakos, ügyvéd)
Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— semmisítse meg a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6)
tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 20-i 2016/646/EU bizottsági rendeletet (1) és
— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.
1. Az első jogalap az EUMSZ 191. cikk megsértésén alapul, amely cikk az unió környezetpolitikájának céljait határozza
meg.
2. A második jogalap az Európai Unió Alapjogi Chartájának a magas színvonalú környezetvédelmet előíró 37. cikke
megsértésén alapul.
3. A harmadik jogalap a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében
történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i
715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 15. cikkének megsértésén alapul.

(1)
(2)

HL L 109., 2016., 1. o.
HL L 171., 2007., 1. o.

2016. július 12-én benyújtott kereset – Anheuser-Busch Inbev és Ampar kontra Bizottság
(T-370/16. sz. ügy)
(2016/C 371/11)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperesek: Anheuser-Busch Inbev (Brüsszel, Belgium) és Ampar (Leuven, Belgium) (képviselők: A. von Bonin, O. Brouwer és
A. Haelterman ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság
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Kérelmek
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
— semmisítse meg az SA.37667 (2015/C) (korábbi 2015/NN) számú, a többletnyereség adómentességére bevezetett állami
támogatási programról szóló, 2016. január 11-i európai bizottsági határozatot;
— a Törvényszék eljárási szabályzatának 134. cikke alapján a Bizottságot kötelezze a felperesek költségeinek viselésére,
ideértve bármely beavatkozó fél költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.
1. Első jogalap: téves jogalkalmazás és nyilvánvaló mérlegelési hiba az állítólagos állami támogatási intézkedés azonosítása,
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke és az EUMSZ 107. cikk alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet 1. cikkének d) pontja
értelmében vett támogatási programnak minősítése során.
2. Második jogalap: téves jogalkalmazás és az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének téves alkalmazása annak megállapítása
során, hogy többletnyereség-kiigazítási rendszer állami támogatásnak minősül.
3. Harmadik jogalap: nyilvánvaló mérlegelési hiba a csoportoknak az állítólagos támogatás kedvezményezettjeiként történő
azonosítását illetően, valamint a jogszerűség elvének megsértése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés
108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589
tanácsi rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megsértése.
4. Negyedik jogalap: a jogbiztonság, a bizalomvédelem és a megfelelő ügyintézés elvének megsértése.

2016. július 25-én benyújtott kereset – CK Telecoms UK Investments kontra Bizottság
(T-399/16. sz. ügy)
(2016/C 371/12)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: CK Telecoms UK Investments Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: T. Wessely és O. Brouwer ügyvédek,
valamint A. Woods, J. Aitken és M. Davis, Solicitors)
Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— teljes egészében semmisítse meg a COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc)
ügyben 2016. május 11-én hozott, a Hutchinsonnal 2016. május 13-án közölt C (2016) 2796 európai bizottsági
határozatot, amely a Telefónica Europe plc-nek a Hutchison általi tervezett megszerzését a 139/2004 tanácsi rendelet
8. cikkének (3) bekezdése alapján a belső piaccal és az EGT-Megállapodással összeegyeztethetetlennek nyilvánítja; és
— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, ideértve bármely esetleges beavatkozó fél költségeit is.

