
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. október 6-án

a T-294/02. sz. Miguel Vicente-Nuñez kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása – Előléptetésről
szóló határozat – Besorolási fokozatban eltöltött szolgálati

idő – Hatálybalépés napja)

(2004/C 314/43)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-294/02. sz. Miguel Vicente-Nuñez, az Európai Közösségek
Bizottságának tisztviselője, lakóhelye: Kraainem (Belgium),
képviseli M.-A. Lucas ügyvéd, kontra az Európai Közösségek
Bizottsága (meghatalmazottak: C. Berardis-Kayser és L. Lozano
Palacios, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, az Elsőfokú
Bíróságnak a T-10/99. sz. ügyben 2000. március 9-én hozott
ítéletét végrehajtó, a felperest az 1998-as eljárás alapján A 5/3
fokozatba előléptető bizottsági határozat hatálya 2000. április
1-ig való korlátozásának megsemmisítése iránti, valamint kárté-
rítés iránti kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (harmadik
tanács), tagjai: J. Azizi, elnök, M. Jaeger és F. Dehousse, bírák;
hivatalvezető: H. Jung, 2004. október 6-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Megsemmisíti a Bizottság 2002. június 11-i határozatának azon
részét, amely a besorolási fokozatban eltöltött szolgálati időt
tekintve Vicente-Nuñez urat nem hozza legalább olyan helyzetbe,
mint amilyenben akkor lett volna, ha 1998. április 1-jén A5
besorolási fokozatba léptették volna elő.

2) A keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

3) A Bizottság köteles viselni a költségeket.

(1) HL C 289., 2002.11.23.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. október 6-án

a T-356/02. sz., a Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn
GmbH & Co. KG kontra a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

ügyben (1)

(Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A „Krafft” szó-
elemet tartalmazó korábbi ábrás védjegy – A VITAKRAFT
közösség szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem – Viszony-
lagos kizáró ok – A korábbi védjegy tényleges használata – A
megjelölések hasonlósága – A 40/94 rendelet 8. cikk (1)
bekezdésének b) pontja – A 2868/95/EK rendelet (2) bekezdé-

sének 22. szabálya)

(2004/C 314/44)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-356/02. sz. Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH &
Co. KG, székhelye Bréma (Németország), képviseli U. Sander
ügyvéd, kontra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek
és formatervezési minták) (OHIM) (meghatalmazott: A. Aposto-
lakis és G. Schneider) ügyben, amelyben a Krafft, SA, székhelye:
Andoain (Spanyolország), képviseli: P. Koch Moreno ügyvéd az
OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban másik félként és az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban beavatkozóként vett részt, az
OHIM negyedik fellebbezési tanácsának – a Krafft, SA, és a
Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG közötti
felszólalási eljárással kapcsolatos – 2002. szeptember 4-i hatá-
rozata (R 506/2000-4. és R 581/2000-4. sz. összevont ügyek)
ellen benyújtott kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(második tanács), tagjai: J. Pirrung, elnök, és W. H. Meij és N. J.
Forwood, bírák; hivatalvezető: B. Pastor, hivatalvezető-helyettes,
2004. október 6-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező
része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védje-
gyek és formatervezési minták) (OHIM) 2002. szeptember 4-i
határozatát (R 506/2000-4. és R 581/2000-4. sz. összevont
ügyek) megsemmisíti annyiban, amennyiben az a beavatkozónak a
fellebbezési tanács előtti fellebbezésének helyt ad a védjegybejelen-
tési kérelemben szereplő „ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; tüze-
lőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok” (4.
osztály) és „nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev
építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen” (19. osztály) áruk tekin-
tetében.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A felek viselik saját költségeiket.

(1) HL C 55., 2003.3.8.
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