
Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 26-i ítélete – SHS Polar
Sistemas Informáticos kontra OHIM – Polaris Software Lab

(POLARIS)

(T-79/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A POLARIS
közösségi ábrás védjegy bejelentése – POLAR korábbi közös-
ségi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthe-
tőség hiánya – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének

b) pontja”)

(2008/C 197/39)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: SHS Polar Sistemas Informáticos, SL (Madrid, Spanyol-
ország) (képviselő: C. Hernández Hernández, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral,
meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Polaris Software Lab Ltd (Chennai,
India)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 658/2006-2.
sz. ügyben) az SHS Polar Sistemas Informáticos, SL és a Polaris
Software Lab Ltd közötti felszólalási eljárásra vonatkozóan
2007. január 8-án hozott határozatával szemben benyújtott
kereset

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az SHS Polar Sistemas Informáticos, SL-t kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 18-i ítélete – Sundholm
kontra Bizottság

(T-164/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közszolgálat – Szakmai előmeneteli jelentés –

2003-as értékelési időszak – Védelemhez való jog – Elfogadha-
tatlan fellebbezés – Alaptalan fellebbezés)

(2008/C 197/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Asa Sundholm (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: C. Berardis-Kayser és M. D. Martin meghatalma-
zottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második
tanács) F-30/05. sz., Sundholm kontra Bizottság ügyben 2007.
március 1-jén hozott ítélete ellen benyújtott, és ezen ítélet
megsemmisítésére irányuló fellebbezés.

Rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) Asa Sundholm maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni
a Bizottságnál a jelen eljárás során felmerült költségeket.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 11-i végzése – European
Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals

és társai kontra Bizottság

(T-209/06. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság –

EK 230. cikk negyedik bekezdés – Természetes és jogi szemé-
lyek – Társulások – 2006/522/EK határozat – Személyes érin-
tettség – Állategészségügy – A madárinfluenzával kapcsolatos

védelmi intézkedések”)

(2008/C 197/41)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: European Association of Im- and Exporters of Birds
and live Animals és társai (West Maas en Waal, Hollandia), Vere-
niging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren (West
Maas en Waal), Willem Plomp, a Plomps Vogelhandel (Woerden,
Hollandia) nevében eljárva, és Marinus Borgstein, a Borgstein
Birds & Zoofood Trading (West Maas en Waal) (képviselő:
J. Wouters ügyvéd) nevében eljárva

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: F. Erlba-
cher és M. van Heezik meghatalmazottak)

Tárgy

A nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes véde-
kezési intézkedések és bizonyos élő madarak Közösségbe való
behozatala tekintetében a 2005/759/EK és 2005/760/EK határo-
zatok módosításáról szóló, 2006. július 25-i 2006/522/EK
bizottsági határozat (HL L 205., 28. o.) megsemmisítése iránti
kérelem.
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Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felpereseket kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes
intézkedés iránti eljárás során felmerült költségeket is.

(1) HL C 249., 2006.10.14.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Icuna.Com
kontra Parlament

(T-383/06 és T-71/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset – Szolgál-
tatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közösségi
közbeszerzési eljárás – Ajánlat elutasítása – A közbeszerzési
eljárás megszüntetéséről szóló határozat – Nyilvánvalóan

minden jogi alapot nélkülöző kereset – Okafogyottság”)

(2008/C 197/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgium) (képvi-
selők: J. Windey és P. De Bandt ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és
M. Ecker meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A T-383/06. sz. ügyben egyrészt az Európai Parlament 2006.
december 1-jei határozatának megsemmisítse iránti kérelem,
amelyben elutasította az Európai Parlament webtelevíziós csator-
nájának létrehozására irányuló EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003
közbeszerzési eljárás 2. sz. része (az adások tartalma) tekinte-
tében a felperes által benyújtott ajánlatot, másrészt a 2006.
december 1-jei határozat elfogadása folytán a felperes által állító-
lagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem, valamint a
T-71/07. sz. ügyben egyrészt az Európai Parlament 2007.
január 31-i határozatának megsemmisítése iránti kérelem,
amelyben megszüntette az Európai Parlament webtelevíziós
csatornájának létrehozására irányuló EP/DGINFO/WEBTV/2006/
0003. közbeszerzési eljárást annak 2. sz. része („az adások
tartalma”) tekintetében, másrészt a 2007. január 31-i határozat
elfogadása folytán a felperes által állítólagosan elszenvedett kár
megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a T-383/06. sz. és a T-71/07. sz. ügyeket a
végzés meghozatala céljából egyesíti.

2) A T-71/07. sz. ügyben az elfogadhatatlansági kifogásról az érdemi
határozatban dönt.

3) A T-71/07. sz. ügyben a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi
alapot nélkülözőt elutasítja.

4) A T-383/06. sz. ügyben a megsemmisítés iránti kérelemről már
nem szükséges határozni.

5) Az Elsőfokú Bíróság a T-383/06. sz. ügyben a kártérítés iránti
kérelmet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt eluta-
sítja.

6) A T-383/06. sz. ügyben a Parlament viseli saját költségeit, vala-
mint az Icuna.Com SCRL költségeinek – ideértve az ideiglenes
intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket –

felét. Az Icuna.Com viseli saját költségei felét.

7) A T-71/07. sz. ügyben az Icuna.Com viseli saját költségeit, vala-
mint a Parlament költségeit, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti
eljárással és az elfogadhatatlansági kifogással kapcsolatban felme-
rült költségeket.

(1) HL C 20., 2007.1.27.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 10-i végzése – Bligny
kontra Bizottság

(T-127/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Részvételi
feltételek – Az írásbeli vizsga kijavításának megtagadása –

Versenyvizsga-kiírás – Hiányos pályázat – Az állampolgárság
igazolása – Nyilvánvalóan alaptalan fellebbezés)

(2008/C 197/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Franciaország)
(képviselő: P. Lebel-Nourissat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Currall és K. Herrmann meghatalmazottak)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második
tanács) F-142/06. és F-142/06. AJ. sz., Bligny kontra Bizottság
ügyben 2007. február 15-én hozott végzése ellen benyújtott, és
e végzés hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) Francesco Bligny viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a
Bizottságnál felmerült költségeket.

(1) HL C 140., 2007.6.23.
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