
Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Ber-
scheid és H. Krämer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2001. július 1-je és 2002. december 31. közötti
időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének végleges
elkészítéséről szóló 2003. június 25-i határozat megsemmisí-
tése

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a Daniel Van der Spree 2001. július 1-je és
2002. december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előme-
neteléről szóló jelentésének végleges elkészítéséről szóló 2003.
június 25-i határozatot megsemmisíti.

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

(1) HL C 179., 2004.7.10.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. október 25-i ítélete – Paola
Staboli kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-281/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Külső tevékenység folytatása – Konferenci-
ákon előadóként való részvétel – Megállapodás – Tanulmányi

szabadság iránti kérelem – Elutasítás”)

(2006/C 310/24)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paola Staboli (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Vogel
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Ber-
scheid és H. Tserepa-Lacombe meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2004. március 12-i és 2004. április 6-i határoza-
tának megsemmisítése, amellyel a Bizottság elutasította felperes
2003. május 9-i azon határozatot kifogásoló panaszát,
amelyben a Bizottság megtagadta a felperes részére tanulmányi
szabadság megadását az ugyanezen határozattal egyébként
engedélyezett külső tevékenység folytatásának idejére, valamint
szükség szerint e 2003. május 9-i határozat megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. október 19-i ítélete – Buendía
Sierra kontra Bizottság

(T-311/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Előléptetés – 2003. évi előléptetési időszak –
Elsőbbségi pontok adása”)

(2006/C 310/25)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: José Luis Buendía Sierra (Brüsszel, Belgium)
(képviselők: M. van der Woude és V. Landes ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Ber-
scheid és V. Joris meghatalmazottak, segítőjük: D. Waelbroeck
ügyvéd)

Az ügy tárgya

– A Bizottság Jogi Szolgálata főigazgatójának a felperes részére
a 2003. évi előléptetési időszak alapján egy főigazgatósági
elsőbbségi pontot megállapító, 2003. július 2-án közölt, a
kinevezésre jogosult hatóság 2003. december 16-án közölt
határozatával helyben hagyott határozata;

– a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes részére az intéz-
mény érdekében végzett többlettevékenységért a 2003. évi
előléptetési időszak alapján egyetlen különleges elsőbbségi
pontot sem adó, a Sysper 2-rendszer útján közölt, 2003.
december 16-i határozata;

– a következő határozatok: a kinevezésre jogosult hatóságnak
a felperes részére a 2003. évi előléptetési időszak alapján
összesen 20 pontot adó határozata; az A 5-ös besorolási
fokozatú tisztviselőknek a 2003. évi előléptetési időszak
alapján összeállított és a Közigazgatási Tájékoztató 69-2003.
számában 2003. november 13-án közzétett érdem szerinti
listája; az A 4-es besorolási fokozatba előléptetett tisztvi-
selőknek a 2003. évi előléptetési időszak alapján összeállított
és a Közigazgatási Tájékoztató 73-2003. számában 2003.
november 27-én közzétett listája; mindenesetre a felperest az
említett listákra fel nem vevő határozat;

2006.12.16. C 310/13Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



– a kinevezésre jogosult hatóságnak a 2004. február 12-én
benyújtott panaszt elutasító 2004. június 15-i határozata
szükség szerinti

megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságnak a felperes részére összesen
20 pontot adó határozatát, valamint a 2003. évi előléptetési
időszak alapján az A 4-es besorolási fokozatba előléptetett tisztvi-
selők listájára a felperes felvételét megtagadó határozatát megsem-
misíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

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

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. október 19-i ítélete – Bitburger
Brauerei kontra OHIM – Anheuser-Busch (BUD, American

Bud és Anheuser Busch Bud)

(T-350/04–T-352/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A BUD közösségi
szóvédjegy bejelentése – Az American Bud és az Anheuser
Busch Bud közösségi ábrás védjegyek bejelentése – A »bit«
elemet tartalmazó korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek –
A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5)

bekezdése”)

(2006/C 310/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (székhelye:
Bitburg, Németország) (képviselő: M. Huth-Dierig ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral,
meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Anheuser-Busch, Inc. (szék-
helye: Saint Louis, Missouri, Egyesült Államok) (képviselők: A.
Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart és B. Goebel
ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2004. június 22-i,
az R 447/2002-2., R 451/2002-2. és R 453/2002-2. sz.

ügyekben a Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH és az AN-
Anheuser-Busch, Inc. közötti felszólalási eljárás tárgyában
hozott határozataival szemben benyújtott három kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH-t
kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 19., 2005.1.22.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. október 17-i ítélete – André
Bonnet kontra az Európai Közösségek Bírósága

(T-406/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Felvétel – Ideiglenes alkalmazottak – Ítélet-
lektorok – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó szabályok 2.
cikkének c) pontja – Sérelmet okozó jogi aktus – Bizalmi

viszony”)

(2006/C 310/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: André Bonnet (Saint-Pierre-de-Vassols, Franciaország)
(képviselő: H. de Lepineau ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bíróság 2004. február 11-i és március 4-i, a felpe-
resnek a Bíróság elnöke melletti ítéletlektori munkakörbe való
felvételére irányuló eljárást befejező és e munkakörbe kineve-
zést tartalmazó határozatainak megsemmisítése iránti, másrészt
kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 300., 2004.12.4.
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