
Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes, aki a Bíróság tisztviselője, 2004. június 3-án kártérí-
tési kérelmet terjesztett elő az új előléptetési rendszer 2000. évi
bevezetése óta előmenetelének megakasztása miatt elszenvedett
vagyoni és nem vagyoni kárainak megtérítése iránt. E kérelem,
valamint panaszának elutasítását követően a felperes a jelen
keresetet terjesztette elő. Kereseti kérelmének alátámasztására
arra hivatkozik, hogy előmenetelének állítólagos megakasztása,
valamint az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárai a
Bíróság adminisztrációja által mind az értékelő jelentések, mind
az ez alapján juttatott előléptetési pontok vonatkozásában elkö-
vetett súlyos és ismétlődő szabálytalanságok és mulasztások
miatt következett be.

Vesselina Ranguelova által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2005. június 13-án benyújtott kereset

(T-227/05. sz. ügy)

(2005/C 205/52)

(Az eljárás nyelve: francia)

Vesselina Ranguelova (lakóhelye: Bergen [Hollandia], képviselik:
Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen és Étienne
Marchal ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. június
13-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. semmisítse meg a besorolását A*6-os fokozatban megálla-
pító bizottsági határozatot;

2. kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperest a Bizottság ideiglenes alkalmazottként vette fel egy
olyan beosztásba, amelynek felelősségi szintjét az álláshirde-

tésben az – új rendszer szerint az A*8–A*12-es besorolási foko-
zatokkal egyenértékű – A7–A4-es besorolási fokozatokra
történő utalással határozták meg. Mindazonáltal, a felperes
besorolását felvételekor A*6-os fokozatban állapították meg.

A felperes ugyanazokra a jogalapokra hivatkozással vitatja ezt a
határozatot, mint amelyekre T-196/05. sz. ügy felperese hivat-
kozik.

Az „AEPI A.E.” társaság által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2005. június 15-én benyújtott kereset

(T-229/05. sz. ügy)

(2005/C 205/53)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az „Elleniki Etairia Prosz Prosztaszian Tisz Pnevmatikisz Idiok-
tisziasz” társaság [székhely: Maorusszi (Attika)], képviseli: Th.
Aszprogerakasz-Grivasz, ügyvéd, 2005. június 15-én keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottsága megtáma-
dott határozatát, mivel az jogellenes és állapítsa meg, hogy a
kifogásolt társaságok által alkalmazott gyakorlat egésze, azaz
a szomszédos jogok kezelése, sérti a közösségi jogot;

– tartsa fenn hatályában teljes egészében a felperes
2001/4372,56(2001)A/3603/2. sz. – a megtámadott határo-
zat által elutasított – panaszát

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát az eljárás költ-
ségeinek és a felperes költségeinek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes, egy a zene területén a szerzői jogok kollektív keze-
lését végző társaság Görögországban, bejelentést tett az Európai
Közösségek Bizottságánál, melynek tárgya az EK 81. és 82.
cikkének az ERATO, az APOLLON és a GRAMMO társaságok
általi megsértése volt, amely társaságok az énekesek, a zené-
szek, valamint a lemezkiadó társaságok, producerek szom-
szédos jogainak kezelője. Bejelentésében a felperes azt állította,
hogy ezen, a Görögországban az említett ágazatokban a szom-
szédos jogok vonatkozásában monopolhelyzetet élvező társa-
ságok, együttesen eljárva olyan magas díjakat állapítottak meg a
szomszédos jogok vonatkozásában, hogy sok, a szórakoztatói-
parban tevékenységet végző társaság nem tudta kifizetni azokat,
és meg kellett szakítaniuk a zene felhasználását létesítmé-
nyeikben és a felperes szervezet tagságába tartozó zeneszerzők
elestek szerzői jogaiktól.

A felperes a Bizottság azon határozatának megsemmisítését
kéri, amellyel a panaszt elutasította. Azt állítja ugyanis, hogy a
Bizottság tévesen állapította meg, hogy nem áll fenn a verseny
torzulása a közös piacon, mivel minden érintett fél székhelye
Görögországban található. A felperes szerint pusztán az a tény,
hogy a verseny szabályait kizárólag egy tagállamban sértették
meg, nem elegendő ahhoz, hogy ezt a jogsértést irrelevánsnak
minősítsék. Továbbá a felperes arra hivatkozik, hogy a
Bizottság elmulasztotta megvizsgálni a hozzá benyújtott
panaszban szereplő összes indokot. Végül, a felperes szerint, a
bejelentett jogsértés a közösségen belüli piacra is hatással lehet.

A Golf USA Inc. által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005.

június 24-én benyújtott kereset

(T-230/05. sz. ügy)

(2005/C 205/54)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Golf USA Inc. [székhelye: Oklahoma City, Oklahoma
(Amerikai Egyesült Államok), képviseli: A.H. de Bosch Kemper-
de Hilster, jogász, kézbesítési cím: Luxembourg] 2005. június

24-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM) ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM második fellebbezési tanácsának az
R 823/2004-2. sz. (GOLF-USA) ügyben 2005. április 25-én
hozott, vitatott határozatát,

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi
védjegy:

A GOLF USA szóvédjegy a 25.
(sport- és szabadidő-cipők, felsőru-
házat, stb.), a 28. (sportcikkek,
beleértve a golfütőket) és a 35.
(sportcikkek kiskereskedelme)
osztályba tartozó áruk és szolgál-
tatások tekintetében.

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentést teljes
egészében elutasította.

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 7.
cikke (1) bekezdése b) és c) pont-
jának megsértése.

A Corsica Ferries France által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2005. június 15-én benyújtott kereset

(T-231/05. sz. ügy)

(2005/C 205/55)

(Az eljárás nyelve: francia)

A Corsica Ferries France (székhelye: Bastia [Franciaország],
képviselik: Stéphanie Rodrigues és Alice Jaume ügyvédek)
2005. június 15-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.
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