
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 30-i végzése — CPEM 
kontra Bizottság 

(T-106/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Megsemmisítés iránti kereset — Terhelési értesítés — Kere
settel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság — 
Kártérítési kereset — Nyilvánvalóan minden jogi alapot 

nélkülöző kereset”) 

(2009/C 220/66) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise 
(CPEM) (Marseille, Franciaország) (képviselő: C. Bonnefoi 
ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Flynn 
és A. Steiblyte meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az 1999. augusztus 17-i C (1999) 2645 bizottsági határozat 
alapján az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatást 
megsemmisítő, 2007. október 4-i C (2007) 4645 bizottsági 
határozatra vonatkozó 2007. december 17-i 3240912189 
terhelési értesítés megsemmisítése iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a megsemmisítés iránti keresetet, mint elfo
gadhatatlant elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a kártérítési keresetet — nyilvánvalóan 
minden jogi alapot nélkülöző jellege miatt –elutasítja. 

3) A Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise köteles 
viselni a költségeket, az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költsé
geit is beleértve. 

( 1 ) HL C 107., 2008.4.26. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i végzése — Mologen 
kontra OHIM (dSLIM) 

(T-504/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A lajstromozás részleges megtagadása 
— A védjegybejelentés visszavonása — Okafogyottság”) 

(2009/C 220/67) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Mologen AG (Berlin, Németország) (képviselő: C. Klages 
ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a „dSLIM” szóvéd
jegy közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kére
lemre vonatkozó, 2008. szeptember 17-i határozata (R 
1077/2007-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1) A keresetről már nem szükséges határozni. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i végzése — Thoss 
kontra Számvevőszék 

(T-545/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Megsemmisítés iránti kereset — Kereset benyújtásának 
határideje — Késedelem — Menthető tévedés hiánya — Nyil

vánvaló elfogadhatatlanság”) 

(2009/C 220/68) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Thérèse Nicole Thoss (Dommeldange, Luxemburg) 
(képviselő: P. Goergen ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. 
Kennedy és J.-M. Steiner meghatalmazottak)
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