
Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 30-i ítélete — 
JOOP! kontra OHIM (Felkiáltójel négyszögben való 

ábrázolása) 

(T-191/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Egy felkiáltójelet négyszögben ábrázoló 
közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — 
A megkülönböztető képesség hiánya — A használat révén 
megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK 
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) 
bekezdése [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekez

désének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése]”) 

(2009/C 282/85) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: JOOP! GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: 
H. Schmidt-Hollburg, W. Möllering, A. Löhde, H. Leo, A. Witte, 
T. Frank, A. Theil, H.-P. Rühland, B. Willers és T. Rein 
ügyvédek) 

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

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy ábrás megjelölés 
közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemre 
vonatkozó, 2008. március 6-i határozata (R 1822/2007-1. sz. 
ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. Az Elsőfokú Bíróság a JOOP! GmbH-t kötelezi a költségek vise
lésére. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 30-i ítélete — 
Skareby kontra Bizottság 

(T-193/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — 
Szakmai előmeneteli jelentés — A 2004. évi értékelési időszak 
— A célok meghatározása és az értékelés szempontjainak 

közlése”) 

(2009/C 282/86) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Carina Skareby (Louvain, Belgium) (képviselők: S. Rodri
gues és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők: G. Berscheid és K. Herrmann meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) 
F-46/06. sz., Skareby kontra Bizottság ügyben 2008. március 6- 
án hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen 
benyújtott, ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló felleb
bezés 

Rendelkező rész 

1. Az Elsőfokú Bíróság az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 
(második tanács) F-46/06. sz., Skareby kontra Bizottság ügyben 
2008. március 6-án hozott ítéletét (az EBHT-ban még nem tették 
közzé) hatályon kívül helyezi annyiban, amennyiben a Közszolgá
lati Törvényszék elutasította a célok előzetes meghatározásának, az 
értékelési szempontok előzetes közlésének és Carina Skareby 
munkaköre leírásának elmaradására alapított kifogást. 

2. Az Elsőfokú Bíróság a 2004. január 1-je és december 31-e 
közötti időszakban Carina Skareby-re vonatkozó szakmai előme
neteli jelentésről szóló, 2005. augusztus 31-i határozatot a „Telje
sítmény” című 6.1. pontot érintő részében megsemmisíti. 

3. Az Elsőfokú Bíróság a Közszolgálati Törvényszékhez benyújtott, 
F-46/06. szám alatt nyilvántartásba vett keresetet ezt meghaladó 
részében elutasítja. 

4. Az Elsőfokú Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a 
jelen eljárásban és a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban 
felmerült valamennyi költség viselésére. 

( 1 ) HL C 197., 2008.8.2.
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