
Jogalapok és fontosabb érvek:

A közösségi védjegy
kérelmezője:

a felperes

A bejelentett/érintett
közösségi védjegy:

háromdimenziós „ARTHUR ET
FELICIE” védjegy – 0373787. sz.
kérelem

Áruk vagy szolgálta-
tások:

a 16., 24. és 25. áruosztályba
sorolt termékek

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

L.T.J. Diffusion

A kifogásolt védjegy
vagy megjelölés:

„ARTHUR” belföldi védjegy a 25.
áruosztályban (ruházat)

A felszólalási osztály
határozata:

a felszólalás elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

a felszólalási osztály határozatának
megsemmisítése

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet1 8.
cikk (1) bekezdése b) pontjának
hibás alkalmazása.

Pascal Millot által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2004. augusztus 17-én benyújtott kereset

(T-347/04. sz. ügy)

(2004/C 262/104)

(Az eljárás nyelve: francia)

Pascal Millot, lakóhelye: Brüsszel, képviselik: Sébastien Orlandi,
Albert Coolen, Jean-Noël Louis és Etienne Marchal ügyvédek,
kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. augusztus 17-én keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság 2003. szeptember 11-i határo-
zatát a felperesnek az A6 besorolási fokozat 1. fizetési foko-
zatába való végleges besorolásáról;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Keresete alátámasztásául a felperes arra hivatkozik, hogy a
megtámadott határozat sérti a személyzeti szabályzat 32.
cikkének (2) bekezdését, valamint az egyenlő bánásmód és a

hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, mivel a határozat
meghozatala során nem vizsgálták a felperes képzettsége és
felvételét megelőzően szerzett szakmai tapasztalata alapján
javára további szolgálati idő figyelembe vételének lehetőségét.

A Société Internationale de Diffusion et d'Édition által az
Európai Közösségek Bizottsága ellen 2004. augusztus

20-án benyújtott kereset

(T-348/04. sz. ügy)

(2004/C 262/105)

(Az eljárás nyelve: francia)

A Société Internationale de Diffusion et d'Édition (SIDE), szék-
hely: Vitry-sur-Seine (Franciaország), képviseli: Nicole Coutrelis
és Valérie Giaccobo, ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg,
2004. augusztus 20-án keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága
ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– helyezze hatályon kívül a Coopérative d'Exportation du Livre
Français (CELF) részére nyújtott állami támogatás Franciaor-
szág által történő végrehajtásával kapcsolatos 2004. április
20-i bizottsági határozat első cikkének utolsó mondatát;

– másodlagosan helyezze hatályon kívül a határozat első
cikkének utolsó mondatát annyiban, amennyiben az az 1994
vagy, vagylagosan, 1997 vagy 1999 előtti állami támogatást
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja;

– harmadlagosan helyezze hatályon kívül a határozat első
cikkének utolsó mondatát annyiban, amennyiben az az
1993. november 1-je előtti állami támogatást a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánítja;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes francia nyelvű könyvek exportjára vonatkozó bizo-
mányosi tevékenységet fejt ki. A francia kormány által 1977
óta a Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF)
részére nyújtott támogatással kapcsolatban 1992-ben panaszt
nyújtott be a Bizottsághoz. A panasz folyományaként a
Bizottság határozatokat hozott. Ezeket a határozatokat a T-49/
93. sz. ügyben egy 1995. szeptember 18-i ítélettel, a T-155/98.
sz. ügyben pedig egy 2002. február 28-i ítélettel hatályon kívül
helyezték. Ez utóbbi ítéletet követően a Bizottság hozott egy
harmadik határozatot, amelyet a jelen keresettel támadtak meg.
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