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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — Bizottság
kontra Liotti
(T-167/09. P. sz. ügy) (1)
(Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés —
Előmeneteli jelentés — 2006. évi értékelési időszak — Álta
lános végrehajtási rendelkezések — Az értékelési szabályok
egységes és összehangolt alkalmazása)
(2012/C 118/37)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők:
K. Herrmann meghatalmazottak)

B.

Eggers

és

A másik fél az eljárásban: Amerigo Liotti (Senningerberg,
Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)
Az ügy tárgya
Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács)
F-38/08. sz., Liotti kontra Bizottság ügyben 2009. február
17-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé)
ellen benyújtott, és ezen ítélet hatályon kívül helyezésére
irányuló fellebbezés.
Az ítélet rendelkező része
1. A Közszolgálati Törvényszék a fellebbezést elutasítja.
2. A Bizottság a saját költségein felül köteles viselni az A. Liottinál a
jelen eljárásban felmerült költségeket.

C 118/23

(képviselők kezdetben: O. Brouwer, M. Knapen és J. Blockx
ügyvédek, később: O. Brouwer, J. Blockx és M. O’Regan solicitor
(T-33/10. sz. ügy)
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet, L. Flynn és
S. Noë meghatalmazottak)
A felperest támogató beavatkozó a T-33/10. sz. ügyben: De
Nederlandsche Bank NV (Amszterdam, Hollandia) (képviselők
kezdetben: B. Nijs és G. van der Klis, később: G. van der Klis,
M. Petite és S. Verschuur, végül: M. Petite és S. Verschuur
ügyvédek)
Az ügy tárgya
A Hollandia által az ING illikvid eszközökre képzett hitelkerete
és szerkezetátalakítási terve tekintetében nyújtott C 10/09
(korábbi N 138/09) sz. állami támogatásról szóló, 2009.
november 18-i 2010/608/EK bizottsági határozat (HL 2010.
L 274., 139. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelmek.
Az ítélet rendelkező része
1. A Törvényszék a T-29/10. és T-33/10. sz. ügyeket a jelen ítélet
meghozatala céljából egyesíti.
2. A Törvényszék a Hollandia által az ING illikvid eszközökre
képzett hitelkerete és szerkezetátalakítási terve tekintetében
nyújtott C 10/09 (korábbi N 138/09) sz. állami támogatásról
szóló, 2009. november 18-i 2010/608/EK bizottsági
határozat 2. cikkének első bekezdését, valamint az említett hatá
rozat 2. cikkének második bekezdését és e határozat II. mellékletét
megsemmisíti.
3. A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 167., 2009.7.18.
(1) HL C 80., 2010.3.27.

A Törvényszék 2012. március 2-i ítélete — Hollandia és
ING Groep kontra Bizottság
(T-29/10. és T-33/10. sz. ügyek) (1)
(„Állami támogatás — Pénzügyi szektor — Valamely
tagállam gazdaságában bekövetkezett súlyos zavar orvoslását
célzó támogatás — Tőkehozzájárulás a támogatás kedvezmé
nyezettjét megillető, a visszafizetés vagy az értékpapírok átvál
tása közötti választás jogával — A visszafizetési feltételek
módosítása a közigazgatási eljárásban — A támogatást a
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat —
Az állami támogatás fogalma — Előny — A magánbefektető
kritériuma — A támogatás összege és a támogatás össze
egyeztethetőségét lehetővé tevő intézkedések terjedelme közötti
szükséges és arányos kapcsolat”)
(2012/C 118/38)

A Törvényszék 2012. március 8-i ítélete — Iberdrola
kontra Európai Bizottság
(T-221/10. sz. ügy) (1)
(Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások —
Külföldi részesedésszerzés esetén a cégérték adózási amortizá
cióját lehetővé tévő támogatási rendszer — A támogatási
rendszert a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító,
és a támogatások visszafizettetését el nem rendelő határozat
— Végrehajtási intézkedéseket maga után vonó aktus — A
személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)
(2012/C 118/39)
Az eljárás nyelve: spanyol
Felek

Felek

Felperes: Iberdrola, SA (székhelye: Bilbao, Spanyolország),
(képviselők: J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller és J. Domínguez
Pérez ügyvédek)

Felperesek: Holland Királyság (képviselők: C. Wissels, Y. de Vries
és M. de Ree meghatalmazottak, segítőjük: P. Glazener ügyvéd)
(T-29/10. sz. ügy) és ING Groep NV (Amszterdam, Hollandia)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és C. Urraca
Caviedes, meghatalmazottak)

Az eljárás nyelve: holland és angol

