
Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 19-i ítélete –

Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH kontra OHIM –

Eckes-Granini (Bomba)

(T-372/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalás – Felszólalás visszavonása –

Okafogyottság”)

(2009/C 55/45)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH (Rohrbach,
Ausztria) (képviselő: A. Kockläuner ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Eckes-Granini Group GmbH,
korábban Eckes-Granini GmbH & Co. KG (Nieder-Olm, Német-
ország) (képviselő: W. Berlit ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Eckes-Granini
GmbH & Co KG és a Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH
közötti felszólalásra vonatkozó, 2006. október 3-i határozatával
(R 184/2005-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) A kereset okafogyottá vált.

2) Az Elsőfokú Bíróság az Eckes-Granini GmbH & Co KG-t és a
Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH-t kötelezi saját költségei,
valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) költségei felének viselésére.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i végzése – Portela
kontra Bizottság

(T-137/07. sz. ügy) (1)

(„Szerződésen kívüli felelősség – »CE« jelöléssel ellátott, hibás
digitális hőmérők forgalomba hozatala – A Bizottság tétlen-
sége – Okozati kapcsolat – Részben nyilvánvalóan elfogadha-
tatlan, részben pedig jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan

kereset”)

(2009/C 55/46)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospita-
lares, Lda, (Queluz, Portugália) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
P. Guerra e Andrade és B. Schima meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen a Bizottság arra való kötelezése iránti kérelem,
hogy cselekedjék az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkö-
zökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel (HL L 1998. L 331., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 13. fejezet, 21. kötet, 319. o.) módosított, az orvos-
technikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK
tanácsi irányelv (HL L 169., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
13. fejezet, 12. kötet, 82. o.) 14b. cikkében rendeltekkel össz-
hangban, és kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságon
keresztül a TÜV Rheinland Product Safety GmbH tanúsító társa-
ságot arra, hogy a 93/42 irányelv XI. mellékletének 6. pontjában
előírt kötelező felelősségbiztosítást révén, amelyet az említett
társaság kötött, fizessen kártérítést a felperes javára, és ameny-
nyiben az állítólagos kár nem téríthető meg az elsődleges köve-
telés keretében, másodlagosan a felperes által a Bizottság külön-
böző mulasztásai miatt elszenvedett károk tekintetében kárté-
rítés iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Portela – Comércio de artigos ortopédicos e
hospitalares, Lda -t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 155., 2007.7.7.
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