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A Bíróság (negyedik tanács) 2006. április 27-i végzése –
L'Oréal SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Revlon

(Svájc) SA

(C-235/05. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – A 40/94 rendelet – 8. cikk
(1) bekezdés b) pont – Két védjegy közötti hasonlóság –
Összetéveszthetőség – A FLEXI AIR közösségi védjegy beje-
lentése – A FLEX korábbi szóvédjegy – A lajstromozás eluta-

sítása)

(2006/C 249/01)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: L'Oréal SA (képviselő: X. Buffet Delmas d'Autane
ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő:
G. Schneider meghatalmazott), Revlon (Svájc) SA

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-112/03. sz., L'Oréal
kontra OHIM ügyben 2005. március 16-án hozott ítélete ellen
benyújtott fellebbezés, amely mint nem megalapozottat,
elutasítja a „FLEXI AIR”, 3. osztály tekintetében bejelentett
közösségi szóvédjegy bejelentője által a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal negyedik fellebbezési tanácsának 2003. január 15-i,
R 0369/2001-4. sz. határozata ellen benyújtott hatályon kívül
helyezés iránti keresetet, amely határozat elutasítja a felszólalási
osztály fenti védjegy lajstromozását a „FLEX”, 3. és 34.
osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott szóvédjegyek
jogosultja által indított felszólalási eljárás keretén belül elutasító
határozata ellen benyújtott fellebbezést.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a l'Oréal SA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 205., 2005. 8.20.

A Bíróság (ötödik tanács) 2006. február 7-i végzése –
Giorgio Lebedef kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-268/05. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Tisztviselők – A Bizottság, valamint a szak-
szervezetek és szakmai szervezetek többsége között létrejött,
az egyeztetés szintjeire, az egyeztetés fórumára és a kapcso-
lódó eljárásokra vonatkozó működési szabályok – Az
„Action & Défense” szakszervezet kizárása – Nyilvánvaló el-

fogadhatatlanság)

(2006/C 249/02)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: L (képviselők: P. Legros és S. Rodrigues ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Currall meghatalmazott, segítője: D. Waelbroeck
ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-191/02. sz., Lebedef
kontra Bizottság ügyben a Bizottság, valamint a szakszervezetek
és szakmai szervezetek közötti kapcsolatokról szóló 1974.
szeptember 20-i megállapodást felmondó, továbbá a Bizottság,
valamint a szakszervezetek és szakmai szervezetek többsége
között 2000. január 19-én létrejött, az egyeztetés szintjeire, az
egyeztetés fórumára és a kapcsolódó eljárásokra vonatkozó
működési szabályokat – amelyeket az Elsőfokú Bíróság 2001.
november 15-i ítéletével megsemmisített abban a részükben,
amelyben e szabályok az „Action & Défense” szakszervezetet az
egyeztetés fórumából kizárták – ismét elfogadó bizottsági hatá-
rozat megsemmisítése iránti keresetet elutasító, 2005. április
12-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság Giorgio Lebedefet kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 243., 2006.10.01.
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