
2007. május 4-én benyújtott kereset – Euro-Information
kontra OHIM (CYBERBOURSE)

(T-155/07. sz. ügy)

(2007/C 140/68)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Infor-
mation) (Strasbourg, Franciaország) (képviselők: P. Greffe és
J. Schouman ügyvédek)

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

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első
fellebbezési tanácsának az R 1046/2006-1. sz. ügyben
2007. február 28-án hozott és 2007. március 8-án közölt
határozatát, amennyiben az elutasította a 4 114 336 sz.
CYBERBOURSE közösségi védjegybejelentési kérelmet a 9.,
36. és 38. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekinte-
tében;

– az Elsőfokú Bíróság lajstromozza a 4 114 682 sz. CYBER-
BOURSE közösségi védjegyet az igényelt áruk és szolgálta-
tások egésze tekintetében.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „CYBERBOURSE” szóvédjegy a 9.,
36. és 38. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében
(4 114 682 sz. védjegybejelentési kérelem)

A felszólalási osztály határozata: a lajstromozás megtagadása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A felperes arra hivatkozik, hogy azzal ellentétben,
ahogyan azt az OHIM fellebbezési tanácsa a megtámadott hatá-
rozatban megállapította, védjegye tetszés szerint választott, és
rendelkezik a 40/94 tanácsi rendelet (1) által megkövetelt megfe-
lelő megkülönböztető képességgel az igényelt áruk és szolgálta-
tások tekintetében.

(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. május 9-én benyújtott kereset – Spanyolország
kontra Bizottság

(T-156/07. sz. ügy)

(2007/C 140/69)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Személyzeti
Felvételi Hivatal (EPSO) által az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (45. A. sz.) 2007. február 28-án közzétett
EPSO/AD/94/07 versenyvizsga-kiírást;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az Európai Bizottságot arra,
hogy az európai közszolgálatra vonatkozó valamennyi állás-
hirdetést a Hivatalos Lapban minden nyelven tegye közzé;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen kereset az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)
által az Európai Unió Hivatalos Lapjában (45. A. sz.) 2007. február
28-án közzétett EPSO/AD/94/07 versenyvizsga-kiírás ellen
irányul, mivel azt kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának
angol, francia és német változatában tették közzé.

A felperes úgy véli, hogy ezzel az eljárással az alperes megsér-
tette az Európai Közösségek nyelvhasználatáról szóló 1958.
április 15-i 1. sz. tanácsi rendeletet, és az Európai Közösségek
tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról szóló 1968. február
29-i 259/68 tanácsi rendeletet. Hasonlóan megsértették az
európai polgárok egyenlőségének elvét és a hátrányos megkülön-
böztetés tilalmának elvét, valamint az EK-Szerződésben előírt
arányosság és jogbiztonság elvét, valamint az Európai Bíróság
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.

Egészen pontosan a jogbiztonság elvét illetően a felperes előadja,
hogy a tisztviselői személyzeti szabályzat III. melléklete előírja,
hogy a nyílt versenyvizsgákat az Európai Közösségek Hivatalos
Lapjában közzé kell tenni. Jelenleg – a Tanács 1/58 rendeletének
5. cikke értelmében – az említett Hivatalos Lapot a huszon-
három hivatalos nyelv mindegyikén közzé kell tenni. A vizsga-
kiírást azonban kizárólag három hivatalos nyelven tették közzé.

A felperes végül előadja, hogy a Bizottság megsértette a
Tanácsnak a közösségi nyelvi rendszer egyhangúlag történő
módosítására vonatkozó kizárólagos hatáskörét.
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