
Az Elsőfokú Bíróság 2008. november 5-i ítélete –

Calzaturificio Frau kontra OHIM – Camper (Egyszínű
felületű stilizált ív ábrázolása)

(T-304/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Egyszínű felületű
stilizált ívet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése –

Stilizált ívet ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy –

Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94 /EK
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2008/C 327/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Calzaturificio SpA (San Giovanni Ilarione, Olaszország)
(képviselő: A. Rizzoli, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és
L. Rampini, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Camper, SL (Inca, Spanyolország)
(képviselő: I. Temiño Ceniceros, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által 2007. június 14-én a
Camper, SL és a Calzaturificio Frau SpA közötti felszólalási
eljárás ügyében hozott határozat (R 768/2006-1. sz. ügy) ellen
benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Calzaturificio Frau SpA-t kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 235., 2007.10.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. november 11-i ítélete – Speiser
kontra Parlament

(T-390/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Elfo-
gadhatóság – Külföldi munkavégzési támogatás – Pusztán

megerősítő határozat – Elkésett panasz)

(2008/C 327/42)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Németország)
(képviselő: F. Theumer ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők:
kezdetben A. Lukošiūtė és N. Lorenz meghatalmazottak, majd
A. Lukošiūtė és S. Seyr meghatalmazottak)

Tárgy

A Közszolgálati Törvényszéknek az F-146/06 sz., Speiser kontra
Parlament ügyben 2007. szeptember 10-én hozott, a felperestől
a külföldi munkavégzési támogatást megtagadó európai parla-
menti határozat megsemmisítése iránti keresetet – mint nyilván-
valóan elfogadhatatlant – elutasító végzése (az EBHT-ban még
nem tették közzé) ellen benyújtott fellebbezés

Rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A felek maguk viselik a fellebbezési eljárásban keletkezett saját költ-
ségeiket.

(1) HL C 297., 2007.12.8.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 25-i végzése –

Regione Siciliana kontra Bizottság

(T-363/03. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – ERFA – Pénzügyi támogatás
visszavonása – Kifizetett összegek visszafizettetése – Regio-
nális vagy helyi közigazgatási egység – Közvetlen érintettség

hiánya – Elfogadhatatlanság”)

(2008/C 327/43)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Regione Siciliana (Olaszország) (képviselő: A. Cingolo,
avvocato dello Stato)
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Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
E. de March és L. Flynn meghatalmazottak, segítőjük:
A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA)
történő, eredetileg egy szicíliai infrastrukturális projekthez az
1990. december 14-i C (90) 2336 025 bizottsági határozattal a
felperesnek odaítélt támogatás visszavonásáról szóló, 2003.
augusztus 13-i C (2003) 2890 végleges bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem, valamint e hozzájárulás címén a
Bizottság által már kifizetett összegek visszafizettetése, másod-
sorban a Bizottság 2003. szeptember 26-i 3240504102. sz.
terhelési értesítésének megsemmisítése iránti kérelem, harmad-
sorban valamennyi kapcsolódó vagy megelőző aktus megsemmi-
sítése.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Regione Sicilianát kötelezi a költségek viselé-
sére.

(1) HL C 304., 2003.12.13.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 12-i végzése –

Stephens kontra Bizottság

(T-139/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Közbenső ítélet –

Okafogyottság”)

(2008/C 327/44)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kelvin William Stephens (Brüsszel, Belgium) (képviselő:
N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: J. Currall
és H. Krämer meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur
ügyvéd)

Tárgy

Egyrészt a felperes besorolási fokozatba sorolásának módosítá-
sáról szóló, 2003. április 14-i bizottsági határozat annyiban
történő megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az a felpe-
rest kinevezésének időpontjában az A6-os besorolási fokozat
első fizetési fokozatába sorolja, és amennyiben pénzügyi hatálya
kezdeteként 1995. október 5-ét jelöli meg, továbbá amennyiben
a felperes besorolási fokozatba sorolását nem állította vissza,
valamint a felperes által benyújtott panasz elutasításáról szóló
határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészt az e határo-
zattal állítólag okozott kár megtérítése iránti kérelem

Rendelkező rész

1) A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi valamennyi költség vise-
lésére.

(1) HL C 168., 2004.6.26.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 29-i végzése –

Powderject Research kontra OHIM (POWDERMED)

(T-166/06 sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A POWDERMED közösségi szóvédjegy
bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 40/94/EK

rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

(2008/C 327/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Powderject Research Ltd (Oxford, Egyesült Királyság)
(képviselők: A. Bryson, barrister, és P. Brownlow, solicitor)

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

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a POWDERMED
szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozására
vonatkozó, 2006. április 12-i határozatával (R 1189/2005-2. sz.
ügy) szemben benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Powderject Research Ltd-t kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 190., 2006.8.12.

2008.12.20.C 327/24 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


