
A Közszolgálati Törvényszék F-27/08. sz., Simões Dos 
Santos kontra OHIM ügyben 2009. május 5-én hozott 
ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2009. 

július 6-án benyújtott fellebbezés 

(T-260/09. P. sz. ügy) 

(2009/C 220/74) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbező: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 
formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. de Medrano Cabal
lero meghatalmazott, segítője: D. Waelbroeck ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: Manuel Simões Dos Santos (Madrid, 
Spanyolország) 

A fellebbező kérelmei 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati 
Törvényszék F-27/08. sz. ügyben hozott ítéletét, ideértve a 
kártérítés megítélését is; 

— az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a fellebbező által első fokon 
előadott, a kereset megalapozatlanság miatti elutasítására 
irányuló kérelmének; 

— az Elsőfokú Bíróság kötelezze az ellenérdekű felet a jelen 
eljárás és a Közszolgálati Törvényszék előtt lefolytatott 
eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen fellebbezéssel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) azt kéri, hogy az 
Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati 
Törvényszék F-27/08. sz., Simões Dos Santos kontra OHIM 
ügyben 2009. május 5-én hozott azon ítéletét, amellyel a 
Közszolgálati Törvényszék megsemmisítette az OHIM PERS- 
01-07. sz. határozatát és 2007. június 15-i levelét abban a 
részükben, amelyben azok Simões Dos Santos érdempontjainak 
az előléptetése következtében történő eltűnésére vonatkozó 
megállapítást tartalmaznak. 

Fellebbezése alátámasztásául az OHIM három jogalapra hivat
kozik: 

— téves jogalkalmazás, mivel a Közszolgálati Törvényszék 
megsértette az aktusok visszamenőleges alkalmazásának 
feltételeire és a bizalomvédelem elvére vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatot, amikor azt állapította meg, hogy az OHIM 
megsértette a jogbiztonság elvét és a visszaható hatály tilal
mának elvét; 

— téves jogalkalmazás, mivel a Közszolgálati Törvényszék azt 
állapította meg, hogy az OHIM megsértette az EK 233. 
cikket és az Elsőfokú Bíróság T-435/04. sz., Simões Dos 
Santos kontra OHIM ügyben 2007. február 14-én hozott 
ítélete jogerejét, holott egyedül az OHIM által az említett 
ítélet végrehajtására vonatkozóan hozott intézkedések 
lennének megengedettek a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma elvének sérelme nélkül; 

— a Közszolgálati Törvényszék jogellenesen ítélt meg állító
lagos nem vagyoni kárra vonatkozó kártérítést, mivel az 
OHIM nem követett el hibát és a Közszolgálati Törvényszék 
ultra petita határozott. 

A Közszolgálati Törvényszék F-5/05. sz., Violetti és társai 
kontra Bizottság és F-7/05. sz., Schmit kontra Bizottság 
ügyben 2009. április 28-án hozott ítélete ellen az Európai 
Közösségek Bizottsága által 2009. július 6-án benyújtott 

fellebbezés 

(T-261/09. P. sz. ügy) 

(2009/C 220/75) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. 
Currall és J.-P. Keppenne meghatalmazottak) 

A többi fél az eljárásban: Antonello Violetti (Cittiglio, Olasz
ország), Nadine Schmit (Ispra, Olaszország), az Európai Unió 
Tanácsa, Anna Bassi Perucchini (Reno di Leggiuno, Olasz
ország), Marco Basso (Varano Borghi, Olaszország), Ernesto 
Brognieri (Barasso, Olaszország), Sergio Brusorio (Sesto Calende, 
Olaszország), Natale Cao (Ispra), Renato Cazzaniga (Ispra), 
Elvidio Flammini (Varèse, Olaszország), Luigi Magistri (Ispra), 
Reginella Molinari Canale (Ispra), Giuseppe Morelli (Besozzo, 
Olaszország), Nadia Valentini (Varèse) és Giuseppe Zara (Ispra) 

A fellebbező kérelmei 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai 
Unió Közszolgálati Törvényszékének az F-5/05. és F-7/05. 
sz., Violetti és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 
2009. április 28-án hozott ítéletét abban a részében, 
amelyben az elfogadhatónak ítélte meg az OLAF-nak az 
olasz hatóságoknak történő információküldésre vonatkozó 
határozatának megsemmisítése iránt benyújtott kereseteket; 

— Az Elsőfokú Bíróság maga döntsön a jelen ügyekben, és 
nyilvánítsa elfogadhatatlannak a felperesek megsemmisítés 
iránti kereseteit; 

— Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a felpereseket az eljárási költ
ségek — ideértve a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás 
költségeit is — viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen fellebbezéssel a Bizottság azt kéri, hogy az Elsőfokú 
Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék 
F-5/05. és F-7/05. sz., Violetti és társai kontra Bizottság egyesí
tett ügyekben 2009. április 28-án hozott azon ítéletét, amellyel 
a Közszolgálati Törvényszék megsemmisítette az Európai Csalá
selleni Hivatal (OLAF) által hozott, az olasz igazságügyi ható
ságok számára a felperesekre vonatkozó információk megküldé
séről szóló határozatát, és a Bizottságot arra kötelezte, hogy 
mindegyik felperesnek 3 000 euró összegű kártérítést fizessen.
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