
Az ügy tárgya

A Bizottság állami támogatásra (C 11/2004, korábbi
NN 4/2003 támogatás) vonatkozó határozatának a határozat
1. cikke (2)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikke
(1) bekezdése végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem –

Olympiaki Aeroporia – 2005. szeptember 14-i átszervezés és
magánosítás

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta-
sítja.

2) A költségekről jelenleg nem határoz.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. január 26-i végzése – Theofilo-
poulos kontra Bizottság

(T-91/06. sz. ügy) (1)

(Kártérítési kereset – Garancialevelek visszaszolgáltatása –

Bírósági hatáskör hiánya – A kereset elfogadhatatlansága –

Nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset)

(2007/C 82/84)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Nikolaos Theofilopoulos (Athén, Görögország)
(képviselő: P. Miliarakis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Ström
Van Lier és I. Chatzigiannis, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Kártérítés iránti valamint garancialevelek visszaszolgáltatása
iránti kereset

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Nikolaos Theofilopoulost kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 190., 2006.8.12.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. január 24-i végzése – MIP Metro
kontra OHIM – MetroRED Telecom (MetroRED)

(T-124/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A kereset okafo-
gyottá válása”)

(2007/C 82/85)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
(Düsseldorf, Németország) (képviselő: R. Kaase 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: MetroRED Telecom Group Ltd
(Hamilton, Bermuda)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a MIP Metro Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG és a MetroRED Telecom
Group Ltd közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2006.
február 16-i R 266/2005-2. sz. határozatával szemben benyúj-
tott kereset

Az ítélet rendelkező része

1) A keresetről nem szükséges határozni.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 143., 2006.6.17.

2007. január 17-én benyújtott kereset – Torres kontra
OHIM – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés

(TORRE DE BENITEZ)

(T-16/07. sz. ügy)

(2007/C 82/86)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Spanyolország) (képvi-
selők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino és A. Castán
Pérez-Gómez, ügyvédek)
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Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sociedad Coopera-
tiva del Campo San Ginés

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R0036/2006-2. sz.
ügyben 2006. november 6-án hozott határozatát, és az
OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Sociedad Cooperativa del Campo
San Ginés.

Az érintett közösségi védjegy: a „TORRE DE BENITEZ” szóvédjegy
a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében (2 438 018 sz.
védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Torres” nemzeti és
nemzetközi szóvédjegyek a 33. osztályba tartozó áruk tekinte-
tében, és számos más közösségi, nemzeti és nemzetközi védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pont-
jának megsértése, mivel a szóban forgó védjegyek között fennáll
az összetévesztés veszélye.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

2007. január 16-án benyújtott kereset – Torres kontra
OHIM – Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

(T-17/07. sz. ügy)

(2007/C 82/87)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Spanyolország) (képvi-
selők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino és A. Castán
Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bodegas Navarro
López, S.L.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első
fellebbezési tanácsának az R1407/2005-1. sz. ügyben 2006.
szeptember 26-án hozott határozatát, és az OHIM-ot köte-
lezze a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Bodegas Navarro López, S.L.

Az érintett közösségi védjegy: a „CITA DEL SOL” szóvédjegy a 33.
és 39. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében
(2 712 982. sz. védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „VIÑA SOL” közösségi
szóvédjegy (462 523 lajstromszámú védjegy), és a „VIÑA SOL”
nemzeti szóvédjegyek a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében,
a „TORRES VIÑA SOL” címke a 33. osztályba tartozó áruk
tekintetében, és a „SOL” nemzeti szóvédjegy a 33. osztályba
tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pont-
jának megsértése, mivel a szóban forgó védjegyek között fennáll
az összetévesztés veszélye.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

2007. február 6-án benyújtott kereset – ThyssenKrupp
Stainless kontra Bizottság

(T-24/07. sz. ügy)

(2007/C 82/88)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ThyssenKrupp Stainless (Duisburg, Németország) (képvi-
selők: M. Klusmann és S. Thoma, ügyvédek)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

2007.4.14. C 82/39Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


