
Az ügy tárgya

Egyrészt a felperessel kapcsolatos, az 1997/1999-es és az
1999/2001-es időszakra vonatkozó értékelőjelentés-tervezet
megsemmisítése iránti kérelem, másrészt az állítólagos kár
megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a felperessel kapcsolatos, a 2001. július
1-jétől 2002. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szakmai
előmeneteli jelentés megállapításáról szóló, 2003. szeptember
11-i határozatot megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot, hogy a kinevezésre
jogosult hatóság által már kiutalt 2 500 eurón felül fizessen a
felperesnek 2 500 eurót az 1997/1999-es és az 1999/2001-es
időszakra vonatkozó értékelő jelentés késedelmes elkészítéséért, vala-
mint jelképesen egy eurót a 2001/2002-es időszakra vonatkozó
szakmai előmeneteli jelentés késedelmes elkészítéséért.

3) Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket ezt meghaladó részükben
elutasítja.

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

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. február 13-i ítélete – Mundi-
pharma kontra OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)

(T-256/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A RESPICUR
közösségi szóvédjegy bejelentése – A RESPICORT korábbi
nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthe-
tőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja – A korábbi védjegy használatának igazolása –

A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése”)

(2007/C 82/72)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mundipharma AG (Bázel, Svájc) (képviselő: F. Nielsen
ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: kezdetben: B. Müller,
később: G. Schneider, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Altana Pharma AG (Konstanz,
Németország) (képviselő: H. Becker ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 1004/2002-2.
sz. ügyben) a Mundipharma AG és az Altana Pharma AG
közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2004. április 19-én
hozott határozatával szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának (az R 1004/
2002-2. sz. ügyben) 2004. április 19-én hozott határozatát hatá-
lyon kívül helyezi.

2) Az OHIM viseli saját költségeit, illetve a felperesnél – kivéve a
beavatkozással kapcsolatban – felmerült költségeket.

3) A felperes viseli a beavatkozással kapcsolatos költségeit.

4) A beavatkozó viseli saját költségeit.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. február 8-i ítélete – Boucek
kontra Bizottság

(T-318/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Az írásbeli vizsgára
bocsátás megtagadása – A jelentkezési lap késedelmes benyúj-

tása”)

(2007/C 82/73)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vladimir Boucek (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő:
L. Krafftová ügyvéd)

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

Tárgy

Az EPSO/A/2/03 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága által
hozott, a felperesnek az említett versenyvizsga írásbeli vizsgájára
bocsátását a pályázó teljes anyagának késedelmes benyújtása
miatt megtagadó határozat megsemmisítése.
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Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. február 13-i ítélete – Ontex
kontra OHIM – Curon Medical (CURON)

(T-353/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A CURON közös-
ségi szóvédjegy bejelentése – Az EURON közösségi szóvédjegy
jogosultjának felszólalása – Összetéveszthetőség – A

40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2007/C 82/74)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ontex NV (székhelye: Buggenhout, Belgium) (képviselő:
M. Du Tré 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 Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Curon Medical Inc. (székhelye:
Sunnyvale, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselők: C. Algar,
J. Cohen solicitors és T. Ludbrook barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2004. július 5-i, az
Ontex NV és a Curon Medical, Inc. közötti felszólalási eljárás
tárgyában hozott határozata (R 22/2004-2. sz. ügy) ellen
benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

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

(1) HL C 273., 2004.11.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. február 13-i ítélete – Petralia
kontra Bizottság

(T-354/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – A tudományos
szolgálathoz tartozó tisztviselő – Besorolási fokozatba

sorolás”)

(2007/C 82/75)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gaetano Petralia (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Forte
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és C. Loggi meghatalmazottak)

Tárgy

A felperes végleges besorolását a B5-ös besorolási fokozat 3.
fizetési fokozatában meghatározó 2003. október 7-i és a
felperes panaszát elutasító 2004. május 13-i bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. február 14-i ítélete – Simões
Dos Santos kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (ipari

és formatervezési minták) (OHIM)

(T-435/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Az OHIM tisztviselői és alkalmazottai –

Értékelés és előléptetés – Az érdempontok lenullázása és újbóli
kiszámítása – Átmeneti rendszer – Megsemmisítés iránti
kereset – Jogellenességi kifogás – A visszaható hatály hiánya
– A jogszerűség és jogbiztonság elve – Jogalap – Jogos bizalom

– Egyenlő bánásmód”)

(2007/C 82/76)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Manuel Simões Dos Santos (Madrid, Spanyolország)
(képviselő: A. Creus Carreras ügyvéd)

2007.4.14.C 82/34 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


