
2007. április 16-án benyújtott kereset – Scientific and Tech-
nological Committee és társai kontra Potocnik és társai, a

Bizottság tagjai

(T-125/07. sz. ügy)

(2007/C 140/55)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperesek: Scientific and Technological Committee of AGH
University of Science and Technology és társai (Krakkó, Lengyel
Köztársaság) (képviselő: A. Żuraniewski adwokat)

Alperesek: J. Potocnik, S. Dimas és A. Piebalgs, az Európai Közös-
ségek Bizottságának tagjai

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy az Európai Közös-
ségek Bizottságának tagjai, J. Potocnik, S. Dimas és
A. Piebalgs – mivel nem tettek azonnal lépéseket az EU lakos-
sága életének védelme érdekében, miután három tájékoztató
levelet kaptak a széndioxidnak a geológiai lelőhelyeken való
tárolásának technikájához kapcsolódó veszélyekről – intéz-
ményi mulasztást követtek el, és ezáltal az EU lakossága éle-
tének jelenleg is fennálló további veszélyeztetését, valamint
ökológiai katasztrófa bekövetkezésének veszélyét okozták;

– állapítsa meg a javasolt vizsgálatok elvégzésének szükséges-
ségét;

– állapítsa meg a nem kereskedelmi jellegű, hanem az EU lakos-
sága élete biztonságának védelmét szolgáló vizsgálatok teljes
mértékű finanszírozásának szükségességét;

– állapítsa meg további széndioxid geológiai lelőhelyekbe való
pumpálásának a javasolt vizsgálatok lezárásáig történő felfüg-
gesztésének a szükségességét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek annak megállapítását kérik, hogy az Európai Közös-
ségek Bizottságának tagjai intézményi mulasztást követtek el
azáltal, hogy azt követően, hogy a felperesek tájékoztatták őket
a széndioxidnak a geológiai lelőhelyeken tartály nélkül való táro-
lása miatt az emberi egészség és a környezet tekintetében
fennálló veszélyről, nem tették meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az ilyen technika alkalmazásának a káros
következményeit megelőzzék. A felperesek azt állítják, hogy az
alperes biztosok, miután felszólították őket arra, hogy tegyék
meg a szükséges lépéseket, és végezzék el a felperesek által java-
solt vizsgálatokat a széndioxid föld alatti tárolásának hatásaira
vonatkozóan, semmilyen módon nem foglaltak állást azon prob-
lémák tekintetében, amelyeket a hozzájuk benyújtott panaszban
a felperesek kifejtettek. Ez a tétlenség a felperesek álláspontja

szerint az Európai Unió jogrendje megsértésének minősül, és
összeegyeztethetetlen a Bizottság tagjainak kötelezettségeivel.

2007. április 20-án benyújtott kereset – Allos Walter Lang
GmbH kontra OHIM – Kokoriko (Coco Rico)

(T-126/07. sz. ügy)

(2007/C 140/56)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Allos Walter Lang GmbH (Mariendrebber, Németországi
Szövetségi Köztársaság) (képviselő: H. Heldt ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: KOKORIKO, Ltda

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság függessze fel az eljárást az OHIM előtt
folyamatban lévő 2069 C és 2070 C sz. ügyekben a hatályon
kívül helyezésre irányuló kérelmekről való határozat megho-
zataláig;

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a felszólalási
osztály B 696 684. sz. 2006. május 31-i határozatát, vala-
mint a második fellebbezési tanács R 1047/2006-2. sz.,
2007. február 16-i határozatát és az ügyet újbóli határozatho-
zatal céljából utalja a fellebbezési tanács elé;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „Coco Rico” szóvédjegy a 30.
osztályba tartozó áruk vonatkozásában (2 949 899. sz. beje-
lentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
KOKORIKO, Ltda.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „KOKORIKO” (lajst-
romszám: 101 386. sz.) közösségi szóvédjegy a 29., 30. és 42.
osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában, vala-
mint a „KOKORIKO” (lajstromszám: 101 626. sz.) közösségi
ábrás védjegy a 29., 30. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgál-
tatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt adott, és
elutasította a védjegybejelentést.
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A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A fellebbezési tanács a határozata meghozatala során
nem vette figyelembe a felperes által az ütköző védjegyek törlése
iránt benyújtott keresetet. A felperes szerint az ütköző védjegyek
törlése esetén a lajstromoztatni kért megjelölés vonatkozásában
már nem áll fenn a 40/94 rendelet (1) 8. cikkének (1) bekezdésé-
nek b) pontja szerinti kizáró ok.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módo-
sított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű különki-
adás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).

A Közszolgálati Törvényszék F-142/06. sz., Bligny kontra
Bizottság ügyben 2007. február 15-én hozott végzése ellen
Francesco Bligny által 2007. április 20-án benyújtott

fellebbezés

(T-127/07. P. sz. ügy)

(2007/C 140/57)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Franciaország)
(képviselő: P. Lebel-Nourissat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy a Közszolgálati
Törvényszék a pályázattal kapcsolatos mérlegelési hibát köve-
tett el a pályázónak az állampolgárságot igazoló bizonyítvány
csatolására vonatkozó kötelezettségét illetően;

– az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy a Közszolgálati
Törvényszék nem válaszolt a fellebbezőnek a bizalomvédelem
és a gondos ügyintézés elvének az EPSO AD/26/05 verseny-
vizsga vizsgabizottsága általi megsértésére vonatkozó jogalap-
jaira;

– következésképpen az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül
a Közszolgálati Törvényszék F-142/06. sz. ügyben 2007.
február 15-én hozott végzését;

– az új ítélet meghozatalakor semmisítse meg az EPSO/AD/26/
05 versenyvizsga vizsgabizottságának 2006. december 6-i és
2006. november 23-i, a fellebbező vizsgára bocsátását – és
így írásbeli vizsgadolgozatának kijavítását – megtagadó hatá-
rozatait, továbbá mondja ki a versenyvizsga pályázói részére
az EPSO honlapján közzétett jelentkezési lap szabálytalan-
ságát;

– másodlagosan, az Elsőfokú Bíróság utalja vissza az ügyet a
Közszolgálati Törvényszék elé abból a célból, hogy a Közszol-
gálati Törvényszék döntsön a szóban forgó ügyben, és köte-
lezze a Bizottságot az eljárás során felmerült összes költség
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésében a fellebbező a Közszolgálati Törvényszék által
hozott, a fellebbező keresetét – mint nyilvánvalóan alaptalant –

elutasító végzés hatályon kívül helyezését kéri, amely kereset a
versenyvizsga-bizottságnak a fellebbező írásbeli vizsgadolgoza-
tának kijavítását – a fellebbező jelentkezés lapjához az állampol-
gárságot igazoló bizonyítvány csatolásának elmulasztására való
hivatkozással – megtagadó határozata megsemmisítésre irányult.

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező azt hozza fel, hogy
a Közszolgálati Törvényszék elferdítette az elé tárt tényállást,
emiatt hibásan értelmezte a pályázó által kitöltendő jelentkezési
lapot, amely értékelési hibához vezetett. Ezen kívül a fellebbező
a megtámadott végzés indokolásának hiányosságára hivatkozik,
amennyiben a Közszolgálati Törvényszék nem válaszolt az első-
fokú eljárásban előterjesztett összes jogalapra és kérelemre.

2007. április 23-án benyújtott kereset – Suez SA kontra
OHIM (Delivering the essentials of life)

(T-128/07. sz. ügy)

(2007/C 140/58)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Suez SA (Párizs, Franciaország) (képviselő: P. Combeau
ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott
határozatot;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „Delivering the essentials of life”
szóvédjegy az 1., 9., 11., 16., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. és
42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában
(lajstromszám: 4 102 497).

Az elbíráló határozata: A lajstromozás megtagadása.
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