
Az Elsőfokú Bíróság 2007. május 3-i ítélete – Tsarnavas
kontra Bizottság

(T-343/04. sz. ügy) (1)

(Tisztviselők – Értékelő jelentés – Rokkantság – Megsemmi-
sítés iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Kártérítési

kereset – Elfogadhatatlanság)

(2007/C 140/34)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vassilios Tsarnavas (Volos, Görögország) (képviselők:
N. Lhoëst és B. d'Orléans ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Berardis-Kayser és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a fellebbviteli értékelő 2003. augusztus 4-én hozott, az
1997. július 1-je és 1999. június 30-a közötti időszakra vonat-
kozóan a felperesről szóló végleges értékelő jelentést tartalmazó
határozatának megsemmisítése iránti kérelem, másrészt a
felperes által elszenvedett lelki zaklatás és az értékelő jelentés
késedelmes elkészítése miatt állítólagosan őt ért nem vagyoni
kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbviteli értékelő 2003. augusztus 4-én
hozott, az 1997. július 1-je és 1999. június 30-a közötti
időszakra vonatkozóan a felperesről szóló végleges értékelő jelentést
tartalmazó határozatát megsemmisíti.

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

3) A Bizottság viseli saját költségeit és a felperesnél felmerült költségek
felét.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. május 10-i ítélete – Spanyol-
ország kontra Bizottság

(T-99/05. sz. ügy) (1)

(Halászat – 494/2002/EK rendelet – A tenger erőforrásainak
megőrzése – Jogalap – A hátrányos megkülönböztetés tilal-

mának elve – Indokolási kötelezettség)

(2007/C 140/35)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad meghatal-
mazott)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: T. van
Rijn, F. Jimeno Fernández és S. Pardo Quintillán meghatalma-
zottak)

Az ügy tárgya

Az ICES III., IV., V., VI. és VII. alterület és az ICES VIII. a., b., d.,
e. körzet szürketőkehal-állományának helyreállítására vonatkozó
kiegészítő technikai intézkedések megállapításáról szóló,
2002. március 19-i 494/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 77.,
8. o., magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet 5. kötet 342. o.)
megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Spanyol Királyság viseli a saját, valamint a Bizottság részéről
felmerült költségeket.

(1) HL C 144., 2002.6.15. (korábban a C-165/02. sz. ügy).

Az Elsőfokú Bíróság 2007. május 15-i ítélete – Black &
Decker kontra OHIM – Atlas Copco (sárga és fekete színű

elektromos szerszám térbeli ábrája)

(T-239/05, T-240/05, T-245–247/05, T-255/05,
T-274–280/05. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A felszólalásra
rendelkezésre álló határidő – Telefaxon keresztül történő
benyújtás – Elfogadhatóság – A korábbi védjegy egyértelmű
megjelölése – A 2868/95/EK rendelet 18. szabályának (1)

bekezdése”)

(2007/C 140/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Black & Decker Corporation (Towson, Maryland,
Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: H. Carr, QC, és
P. Harris, solicitor)
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