
A felperesek továbbá úgy érvelnek, hogy a jelen esetben nem
tartották be a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi
kapcsolatok átláthatóságáról szóló irányelv (1) rendelkezéseit.

(1) A tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok
átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról
szóló, 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelv
(HL L 318., 17. o.).

2008. április 2-án benyújtott kereset – ERNI Electronics
kontra OHIM (MaxiBridge)

(T-132/08. sz. ügy)

(2008/C 142/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ERNI Electronics GmbH (Adelberg, Németország)
(képviselő: N. Breitenbach ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának az R 1530/2006-4. sz.
ügyben hozott 2008. január 30-i határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás költsé-
geinek, beleértve a fellebbezési eljárás költségeit, viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „MaxiBridge” szóvédjegy a 9. és
17. osztályba tartozó áruk tekintetében (4 899 647. sz. beje-
lentés).

Az elbíráló határozata: a bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése c) pont-
jának a megsértése, mivel a bejelentett védjegy nem képez olyan
leíró megjelölést, amelynek rendelkezésre kell állnia.

(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.).

2008. április 3-án benyújtott kereset – Schräder kontra
CPVO- Jørn Hansson (Lemon Symphony)

(T-133/08. sz. ügy)

(2008/C 142/57)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Németország) (képviselők:
T. Leidereiter és W.-A. Schmidt ügyvédek)

Alperes: Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

A másik többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Jørn Hansson
(Søndersø, Dánia)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a CPVO fellebbe-
zési tanácsának 2007. december 4-én hozott határozatát (A
007/2007. sz. ügy) és semmisítse meg a Lemon Symphony
fajtaleírás módosítását;

– az Elsőfokú Bíróság másodlagosan helyezze hatályon kívül a
CPVO fellebbezési tanácsának 2007. december 4-én hozott
határozatát (A 007/2007. sz. ügy);

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi növényfajta: Lemon Symphony.

A közösségi növényfajta jogosultja: Jørn Hansson.

A Közösségi Növényfajta-hivatal fellebbezési tanács előtt megtámadott
határozata: a fajtaleírásnak a 2100/94/EK rendelet (1) 87. cikke
(4) bekezdése alapján történő módosítása.

Fellebbező fél a fellebbezési tanács előtt: a felperes.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok:

– az 1239/95/EK rendelet (2) 59. cikke (2) bekezdésének a
megsértése, mivel a felperest nem szabályszerűen idézték a
tárgyalásra;

– a 2100/94 rendelet 75. cikkének a megsértése, mivel a
felperes a hatáskör hiányával kapcsolatos észrevételeit sem
írásban, sem szóban nem tudta közölni;
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