
A Közszolgálati Törvényszék F-38/06 sz., Bianchi
kontra Európai Képzési Alapítvány ügyben 2007.
június 28-án hozott ítélete ellen Irène Bianchi által 2007.

szeptember 4-én benyújtott fellebbezés

(T-338/07. P. sz. ügy)

(2007/C 269/102)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Irène Bianchi (Torino, Olaszország) (képviselő: M.-A.
Lucas ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Képzési Alapítvány

A fellebbező(k) kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszék második tanácsának a F-38/06 sz. ügyben 2007.
június 28-án hozott ítéletét;

– az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a fellebbező elsőfokú eljá-
rásban előterjesztett kereseti kérelmeinek;

– az Elsőfokú Bíróság az Európai Képzési Alapítványt kötelezze
mind az első-, mind a másodfokú eljárás költségeinek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztásául a fellebbező arra hivatkozik, hogy a
Közszolgálati Törvényszék nem vett figyelembe vagy elferdített
bizonyos tényeket, ami a személyzeti szabályzat 25. cikkének
(2) bekezdését és 26. cikkét sértő tények pontatlan értékelését
eredményezte. Előadja továbbá, hogy a Közszolgálati Törvény-
szék az általa előterjesztett bizonyítékok állítólagos elferdítésével
megsértette a közösségi jogot, közelebbről az eljárási szabá-
lyokat. Végül az indokolási kötelezettség megsértésén és –

tények vagy bizonyítékok állítólagos figyelembe nem vételéből
vagy elferdítéséből, illetve pontatlan ténymegállapításból eredő –

téves jogalkalmazáson alapuló jogalapra hivatkozik.

2007. szeptember 11-én benyújtott kereset – Juwel
Aquarium kontra OHIM – Potschak – Bavaria Aquaristik

(Panaroma)

(T-339/07. sz. ügy)

(2007/C 269/103)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Juwel Aquarium GmbH & Co. KG (Rotenburg, Németor-
szág) (képviselők: D. Jestaedt és G. Rother ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Christian Potschak-
Bavaria Aquaristik

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
első fellebbezési tanácsának 2007. június 28-i határozatát
(R 214/2006-1. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság utasítsa el a fellebbezési tanács előtti eljá-
rásban részt vevő másik félnek a „Panorama” közösségi
védjegy (2 771 087. sz. közösségi védjegy) törlése iránti
kérelmét;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „Panorama”
szóvédjegy a 11., 16. és 20. osztályba tartozó áruk tekintetében
(2 771 087. sz. közösségi védjegy).

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Christian Potschak-
Bavaria Aquaristik.

A törlési osztály határozata: a törlés iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a törlési osztály határozatának a
hatályon kívül helyezése és a közösségi védjegy részbeni törlése.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése c) pont-
jának a megsértése, mivel a „Panorama” közösségi védjegy nem
tisztán leíró jellegű. Ezentúl a „Panorama” megjelölés a
40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján
nem vált szokásossá, így tisztán általános kifejezéssé sem.

(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. szeptember 4-én benyújtott kereset – Evropaïki
Dynamiki kontra Bizottság

(T-340/07. sz. ügy)

(2007/C 269/104)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki (Athén, Görögország) (képviselő:
N. Korogiannakis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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