
Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 8-i ítélete – Merladet
kontra Bizottság

(T-198/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Szakmai előmeneteli jelentés – 2001/2002.
évi értékelési eljárás – Az értékelési eljárás rendszeressége –

Megsemmisítés iránti kereset”)

(2006/C 48/56)

Az eljárás nyelve: francia

A felek

Felperes: José Félix Merladet Bauwens (Overijse, Belgium)
(képviselők: N. Lhoëst és E. de Schietere de Lophem ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesről a 2001/2002. évi értékelési eljárásban készült
szakmai előmeneteli jelentés elfogadásáról szóló határozat
megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a felperesről a 2001/2002. évi értékelési
eljárásban készült szakmai előmeneteli jelentés elfogadásáról szóló
határozatot megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 14-i ítélete – Regione
autonoma della Sardegna kontra Bizottság

(T-200/04. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatás – Az olasz hatóságoknak a szarvas-
marhák kéknyelv (blue tongue) betegsége által okozott károk
ellensúlyozását célzó intézkedései – A mezőgazdasági szektor

állami támogatására vonatkozó iránymutatások”)

(2006/C 48/57)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Regione Autonoma della Sardegna (képviselők: D.
Dodaro és S. Cianciullo ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: V. Di
Bucci meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az Olaszország által a feldolgozó és kereskedelmi szövetke-
zetek javára bevezetni szándékozott, a kéknyelv (blue tongue)
betegség által okozott károk ellensúlyozását célzó támogatási
rendszerről szóló, 2004. március 16-i C(2004) 471 végleges
bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 8-i ítélete – Rounis
kontra Bizottság

(T-274/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Értékelési jelentés – Megsemmisítés iránti
kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – A kereset
okafogyottá válása – Kártérítési kereset – Az értékelési

jelentés késedelmes elkészítése”)

(2006/C 48/58)

Az eljárás nyelve: francia

A felek

Felperes: Georgios Rounis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: É.
Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Bersc-
heid és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a fellebbviteli értékelőnek a felperesről az 1997/1999-
es és az 1999/2001-es időszakra készült értékelő jelentés
megerősítéséről szóló határozata megsemmisítése iránti
kérelem, másrészt pedig kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) A megsemmisítés iránti kereseti kérelemről már nem szükséges ha-
tározni.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen a felpe-
resnek 3500 eurót.
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3) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

4) A Bizottság maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni a
felperesnél felmerült költségek kétharmadát.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 15-i ítélete – RB
Square Holdings Spain kontra OHIM

(T-384/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A »clean.x« szóelemet magában foglaló
ábrás védjegy – A korábbi »CLEN« nemzeti szó- és ábrás
védjegy jogosultjának felszólalása – A felszólalás elutasítása
– A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2006/C 48/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: RB Square Holdings Spain, SL (Gralloners, Spanyolor-
szág) (képviselő: K. Manhaeve, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: S. Pétrequin és A. Rassat,
meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Unelko NV
(Zingem, Belgium)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az RB Square
Holdings Sapin, SL és az Unelko NV közötti felszólalási eljá-
rással kapcsolatos 2004. június 15-i (R 652/2002-4. sz. ügy)
határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

Az Elsőfokú Bíróság:

1) A keresetet elutasítja.

2) A felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 300., 2004. 12. 4.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 25-i végzése – Pérez-
Díaz kontra Bizottság

(T-41/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Megsemmisítés iránti kereset – Perfüggőség
– Előzetes közigazgatási panasz elkésettsége – Kártérítés
iránti kérelem a megsemmisítés iránti keresettel szoros

kapcsolatban – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

(2006/C 48/60)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Orlando Pérez-Díaz (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-
A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H.
Tserepa-Lacombe és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest COM/R/A/01/1999 kiválasztási eljárás ered-
ményeként az ideiglenes alkalmazottak tartaléklistájára fel nem
vevő 2003. január 21-i bizottsági határozat megsemmisítése
iránti, másrészt az e határozattal állítólagosan okozott kár
megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 94., 2004.4.17.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 8-i végzése – Just
kontra Bizottság

(T-91/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Feleletválasztós
kérdések – A javítókulcs formanyomtatványán szereplő
válaszok helyessége – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan

kereset”)

(2006/C 48/61)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Alexander Just (Hoeilaart, Belgium) (képviselő: G.
Lebitsch ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Krämer,
segítője B. Wägenbaur ügyvéd)
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