
Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Combescot kontra Bizottság

(T-250/04. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Kolumbiai külképviselet-vezetői
beosztás betöltése – Jelentkezés elutasítása – Megsemmisítés
iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – Kártérí-

tési kereset)

(2007/C 247/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Philippe Combescot (Popayan, Kolumbia) (képviselők:
A. Maritati és V. Messa ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és
M. Velardo meghatalmazottak, segítőjük: S. Corongiu ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest a megüresedett kolumbiai külképviselet-
vezetői beosztás elnyerésére irányuló pályázatból kizáró határo-
zat jogellenességének megállapítása, a pályázati eljárás semmissé
nyilvánítása és az említett beosztás betöltéséről hozott határozat
megsemmisítése, másrészt kártérítés fizetése a felperest ért káro-
kért.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen Philippe
Combescot felperes részére 3 000 euró összegű kártérítést.

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

3) A Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az alperes
költségeinek felét.

4) A felperes maga viseli saját költségeinek felét.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Neumann kontra OHMI

(T-358/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A mikrofonfej formájából álló térbeli
közösségi védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Megkü-
lönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke

(1) bekezdésének b) pontja”)

(2007/C 247/42)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Georg Neumann GmbH (Berlin, Németország)
(képviselő: R. Böhm ügyvéd)

Alperes: a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, megha-
talmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a mikrofonfej formá-
jából álló térbeli megjelölés közösségi védjegyként való lajstro-
mozása iránti kérelmet elutasító, 2004. június 17-én hozott
határozata (R 919/2002-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) A keresetet elutasítja.

2) A Georg Neumann GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 284., 2004.11.20.
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