
3) Úgy határoz, hogy az Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE viseli a
saját költségeinek, valamint a Bizottság költségeinek 75 %-át. A
Bizottság viseli a saját költségeinek valamint a Olympiaki Aero-
poria Ypiresies költségeinek 25 %-át.

(1) HL C 112., 2003.5.10.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Nikolaou kontra Bizottság

(T-259/03. sz. ügy) (1)

(Szerződésen kívüli felelősség – Az Európai Csaláselleni
Hivatal (OLAF) által a Számvevőszék tagjaival szemben foly-
tatott vizsgálat – Információk hozzáférhetővé tétele – Szemé-
lyes jellegű adatok védelme – Az OLAF által folytatott vizsgá-
latra és jelentésre vonatkozó iratokhoz való hozzáférés –

Magánszemélyek számára jogosultságot keletkeztető jogszabá-
lyok megfelelően egyértelmű megsértése – Okozati összefüggés

– Kár)

(2007/C 247/33)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Kalliopi Nikolaou (Athén, Görögország) (képviselők:
V. Christianos és V. Vlassi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Condou-Durande és C.Ladenburger, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EK 228. cikk második bekezdése alapján kártérítés iránti
kérelem az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által folytatott
vizsgálatra vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalával,
valamint az azáltal okozott felperesi károk megtérítése iránt,
hogy az OLAF megtagadta a vizsgálati iratokhoz való hozzáférés
és a végleges jelentés másolatának biztosítását a felperes részére.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi az Európai Közösségek Bizottságát,
hogy a felperes részére fizessen meg 3 000 euró összegű kártérítést.

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

3) K. Nikolaou maga viseli saját költségei háromnegyed részét és a
Bizottság költségeinek háromnegyed részét; a Bizottság maga viseli

saját költségei egynegyed részét és K. Nikolaou költségeinek egy-
negyed részét.

(1) HL C 264., 2003.11.1.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano kontra
OHIM – Biraghi (GRANA BIRAGHI)

(T-291/03. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Törlési eljárás – A »GRANA
BIRAGHI« közösségi szóvédjegy – A »grana padano« eredet-
megjelölés oltalma – Szokásos jelleg hiánya – A 40/94/EK

rendelet 142. cikke – 2081/92/EGK rendelet”)

(2007/C 247/34)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano
(Desenzano del Garda, Olaszország) (képviselők: P. Perani,
P. Colombo és A. Schmitt ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: M. Buffolo és
O. Montalto, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képviselő:
G. Aiello avvocato dello Stato)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Biraghi SpA (Cavallermaggiore,
Olaszország) (képviselők: F. Antetnucci, F. Giuggia, P. Mayer és
J.-L. Schlitz ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 153-2002-1. sz.
ügyben) a Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano
és a Biraghi, SpA közötti törlési eljárás vonatkozásában 2003.
június 16-án hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első
fellebbezési tanácsának 2003. június 16-i határozatát
(R 153/2002-1. sz. ügy).

2) Az OHIM a saját költségein kívül viseli a Consorzio per la tutela
del formaggio Grana Padano költségeit.
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