
Renate AMM és 14 társa által az Európai Parlament ellen
2005. április 21-én benyújtott kereset

(T-170/05. sz. ügy)

(2005/C 171/49)

(Az eljárás nyelve: francia)

Renate AMM (lakóhelye: Brüsszel) és 14 másik tisztviselő
(képviselik: Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen,
Jean-Noël Louis és Étienne Marchal ügyvédek, kézbesítési cím:
Luxembourg) 2005. április 21-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Parla-
ment ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a felpereseket az Európai Közösségek tisztvi-
selőivé kinevező határozatokat abban a részükben, amelyben
felvételi besorolási fokozatukat a személyzeti szabályzat
XIII. mellékletének 12. cikke vagy 13. cikke (2) bekezdésének
alkalmazásával állapítják meg;

– kötelezze a Parlamentet a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felhozott jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-130/
05., T-160/05. és T-162/05. sz. ügyben felhozottakkal, és
hasonlóak a T-58/05. és a T-164/05. sz. ügyben felhozot-
takhoz.

Az Armacell Enterprise GmbH által a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

(OHIM) ellen 2005. április 29-én benyújtott kereset

(T-172/05. sz. ügy)

(2005/C 171/50)

(A keresetlevél nyelve: angol)

Az Armacell Enterprise GmbH (székhely: Münster [Német-
ország], képviseli: O. Spuhler ügyvéd) 2005. április 29-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (a továbbiakban: OHIM) ellen.

Az NMC, Société Anonyme (székhely: Raeren [Belgium])
szintén félként vett részt a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM első fellebbezési tanácsának az R
552/2004-1. sz. ügyben 2005. február 23-án hozott határo-
zatát;

– kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Armacell Enterprise GmbH

Az érintett közösségi
védjegy:

Az „ARMAFOAM” szóvédjegy a
20. áruosztályba tartozó áruk
(Habszivacs termékek elaszto-
merből, thermo-műanyagból vagy
thermo-szettek rendszer-alkotóel-
emként vagy végső felhasználásra)
tekintetében – 2 487 338 sz.
védjegybejelentési kérelem

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

NMC S.A.

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „NOMAFOAM” közösségi
szóvédjegy a 17., 19., 20., 27. és
28. áruosztályokba tartozó áruk
és/vagy szolgáltatások tekintetében
(Termékek félig feldolgozott
műanyagból; polietilén-hab; nem
fém építőanyagok;…) – 672 816
lajstromszámú közösségi védjegy

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A megfellebbezett határozat
megsemmisítése és a közösségi
védjegybejelentés elutasítása

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 43. cikke
(5) bekezdésének, és 8. cikke (1)
bekezdése b) pontjának megsértése
annak megállapításával, hogy nem
áll fenn összetéveszthetőség a
szóban forgó védjegyek és áruk
között.
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