
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Botis meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2006. szep-
tember 26-i, rakodólap grafikus ábrázolásából álló ábrás védjegy
lajstromozása iránti négy kérelemre vonatkozó négy határozata
(R 353/2006-1., R 354/2006-1., R 355/2006-1. és R
356/2006-1. ügyek) 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 2006. szeptember 26-i (R 353/2006-1.,
R 354/2006-1., R 355/2006-1. és R 356/2006-1. ügyek)
határozatait annyiban, amennyiben azok elutasítják a védjegyekkel
ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására
vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai
Megállapodás szerinti 6., 7., 16., 20., 35., 39. és 42. osztályba
tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó lajstromozás iránti
kérelmeket, a következők kivételével: a 6. osztályba tartozó „fém
rakodólapok”, „csomagoláshoz és szállításhoz használt fém teher-
hordók és rakodólapok” és „szállító fém rakodólapok”, a 20.
osztályba tartozó „nem fémből készült rakodólapok”, „csomago-
láshoz és szállításhoz használt, nem fémből készült teherhordók és
rakodólapok” és „nem fémből készült szállító rakodólapok”, vala-
mint a 39. osztályba tartozó „rakodólapok bérbeadása” szolgál-
tatás.

2) Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket ezt meghaladó részben elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 20., 2007.1.27.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 8-i ítélete – Sogelma
kontra EÚÜ

(T-411/06. sz. ügy) (1)

(„Építési beruházásra irányuló közbeszerzések – Az Európai
Újjáépítési Ügynökség közbeszerzési eljárása – A közbeszerzési
eljárás törlése és új eljárás megindítása – Megsemmisítés
iránti kereset – Az Elsőfokú Bíróság hatásköre – Előzetes közi-
gazgatási panasz szükségessége – Keresetindítási határidő –

Meghatalmazás – Indokolási kötelezettség – Kártérítés iránti
kérelem”)

(2008/C 301/51)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Sogelma – Societá generale lavori manutenzioni appalti
Srl (Scandicci, Olaszország) (képviselők: E. Cappelli,
P. De Caterini, A. Bandini és A. Gironi ügyvédek)

Alperes: Európai Újjáépítési Ügynökség (EÚÜ) (képviselők
kezdetben: O. Kalha, később: M. Dischendorfer és végül:
R. Lundgren meghatalmazottak, segítőik: S. Bariatti és
F. Scanzano ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: P. van Nuffel és L. Prete meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EÚÜ-nek a Europe Aid/120694/D/W/YU számú, építési
beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás törlésére és új közbe-
szerzési eljárás megindítására vonatkozó határozatainak
megsemmisítése iránti kérelem, valamint az állítólagosan elszen-
vedett károk megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Sogelma – Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl
maga viseli saját költségeit és az Európai Újjáépítési Ügynökség
költségeit.

3) A Bizottság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 13-i ítélete –

Neophytou kontra Bizottság

(T-43/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A felleb-
bező jelentkezésének elutasítása – A szóbeli vizsga vizsgabi-
zottságának összetétele – Az egyenlő bánásmód elve – Új
jogalapok – Téves jogalkalmazás – Részben megalapozott,
részben megalapozatlan fellebbezés – A Közszolgálati Törvény-

szék elé való visszautalás)

(2008/C 301/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Neophytos Neophytou (Itzig, Luxemburg) (képviselő:
S. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és H. Krämer meghatalmazottak)
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Az ügy tárgya

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) F-22/05. sz.,
Neophytou kontra Bizottság ügyben 2006. december 13-án
hozott ítélete ellen benyújtott, ezen ítélet hatályon kívül helyezé-
sére irányuló fellebbezés

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
F-22/05. sz., Neophytou kontra Bizottság ügyben 2006.
december 13-án hozott ítéletét (az EBHT-ban még nem tették
közzé) – annak Neophytos Neophytou által az elsőfokú tárgyaláson
előadott (ezen ítélet 27. pontjában összefoglalt) kifogásait az utolsó
kivételével elfogadhatatlannak nyilvánító részében – hatályon kívül
helyezi.

2) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést ezt meghaladó részében eluta-
sítja.

3) Az Elsőfokú Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió
Közszolgálati Törvényszéke elé.

4) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről nem határoz.

(1) HL C 82., 2007.4.14.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 8-i ítélete –

Agrar-Invest-Tatschl GmbH kontra Bizottság

(T-51/07. sz. ügy) (1)

(„Behozatali vámok utólagos beszedése – Horvátországból
származó cukor – A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke
(2) bekezdésének b) pontja – A Hivatalos Lapban közzétett,

importőrök részére szóló közlemény – Jóhiszeműség”)

(2008/C 301/53)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavanttal,
Ausztria) (képviselők: U. Schrömbges és O. Wenzlaff ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
A. Alcover San Pedro és S. Schønberg, meghatalmazotti minő-
ségben, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2006. december 4-i C(2006) 5789 végleges bizottsági határo-
zat részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság az Agrar-Invest-Tatschl GmbH-t kötelezi a
költségek viselésére.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 10-i ítélete – Imperial
Chemical Industries kontra OHIM (LIGHT & SPACE)

(T-224/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A LIGHT & SPACE közösségi szóvéd-
jegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető
képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésé-

nek b) pontja”)

(2008/C 301/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Imperial Chemical Industries plc (London, Egyesült
Királyság) (képviselők: kezdetben S. Malynicz barrister, és
V. Chandler solicitor, később S. Malynicz, J. Bainbridge és
K. Briggs solicitors)

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

Az ügy tárgya

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának, a
„LIGHT & SPACE” megjelölés közösségi védjegyként történő
lajstromozására vonatkozó 2007. március 30-i határozatával
(R 1631/2006-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Imperial Chemical Industries plc-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 199., 2007.8.25.
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