
Az Elsőfokú Bíróság 2006. december 14-i ítélete – Gagliardi
kontra OHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ

MANU MANU)

(T-392/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A MANŪ MANU
MANU közösségi ábrás védjegy bejelentése – A MANOU
korábbi nemzeti szóvédjegy – A lajstromozás elutasítása – A
fellebbezési tanács határozatának hatálya és helyesbítése – A
lajstromozási kérelem korlátozása – A felszólalás részleges
visszavonása – A felszólalóként való eljáráshoz fűződő érdek –

A korábbi védjegy használatának bizonyítása – A használat
bizonyításának hatálya – Összetéveszthetőség – A 40/94 ren-

delet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2006/C 331/81)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Salvatore Gagliardi (lakóhelye: Monsummano Terme,
Olaszország) (képviselők: A. Schmitt, P. Biavati és S. Corona
ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. Buffolo meghatalma-
zott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Norma Lebensmittelfilialbetrieb
GmbH & Co. KG (székhelye: Nürnberg, Németország) (képviselő:
S. Rojahn ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2004. június 15-i, a
Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG és Salvatore
Gagliardi közötti felszólalási eljárás (R 154/2002-4. sz. ügy)
tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2004. június 15-i
(R 154/2002-4. sz. ügy) határozatát azon részében, amely eluta-
sítja a MANŪ MANU MANU védjegy lajstromozását egyrészt a
25. osztályba tartozó „cipők” és „kalapok”, másrészt a 18. és 24.
osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

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

3) Az OHIM viseli saját költségeit, valamint a felperes részéről felme-
rült költségek harmadát.

4) A felperes, Salvatore Gagliardi viseli saját költségei kétharmadát.

5) A beavatkozó, a Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG
viseli saját költségeit.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. november 23-i ítélete – Lavag-
noli kontra Bizottság

(T-422/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Előléptetés – 2003. évi előléptetési időszak –

Az előléptetés megtagadása – Előléptetési pontok adása”)

(2006/C 331/82)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luciano Lavagnoli (Berchem, Luxemburg) (képviselők:
kezdetben G. Bounéou és F. Frabetti, később F. Frabetti
ügyvédek)

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

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2003. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztvi-
selők listájának megsemmisítése annyiban, amennyiben az a
felperes nevét nem tartalmazza, valamint e határozat előkészítő
aktusainak megsemmisítése, másrészt pedig – másodlagosan –

az említett előléptetési időszakra vonatkozó előmeneteli pontok
megállapításáról szóló határozat felperesre vonatkozó részének
megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 45., 2005.2.19.
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