
1) A Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 83., 2003.4.5.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. október 21-én

a T-49/03. sz. Gunda Schumann kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben (1)

(Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Előválogatási tesztek –
Az egyik feleletválasztós kérdés törlése – Az arányosság elve

– A versenyvizsga-kiírás megsértése)

(2004/C 314/48)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-49/03. sz. Gunda Schumann, lakóhelye: Berlin (Németor-
szág), képviseli Y. Bock ügyvéd, kontra az Európai Közösségek
Bizottsága (meghatalmazott: J. Curall, segítője: B. Wägenbaur
ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a COM/A/11/01
nyílt versenyvizsga vizsgabizottságának a felperest az előváloga-
tási teszteket követő vizsgákra nem bocsátó határozata
megsemmisítése iránti kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(ötödik tanács), tagjai: P. Lindh, a tanács elnöke, R. García-
Valdecasas és J. D. Cooke, bírák; hivatalvezető: D. Christensen
tisztviselő, 2004. október 21-én meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – a 2002. július 19-i határozat
megsemmisítésére irányuló részében – elfogadhatatlansága miatt
elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – a 2002. június 4-i határozat
megsemmisítésére irányuló részében – megalapozatlansága miatt
elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 101., 2003.4.26.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. október 6-án

a T-117/03–T-119/03. és a T-171/03. sz., New Look Ltd
kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és

formatervezési minták) (OHIM) egyesített ügyekben (1)

(Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Az „NL”
betűkombinációt tartalmazó korábbi közösségi ábrás védjegy
– Az „NLSPORT”, „NLJEANS”, „NLACTIVE” és „NLCollec-
tion” szavakat tartalmazó ábrás közösségi védjegyek bejelen-
tése – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség
veszélye – A megjelölések hasonlósága – A 40/94/EK rendelet

8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

(2004/C 314/49)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A T-117/03–T-119/03. és a T-171/03. sz., New Look Ltd, szék-
helye: Weymouth, Dorset (Egyesült Királyság), képviselik: R.
Ballester és G. Marín, ügyvédek, kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
(meghatalmazottak: O. Monalto, J. García Murillo és S. Laitinen)
egyesített ügyekben, amelyben az OHIM fellebbezési tanácsa
előtti eljárásában a Naulover, SA, székhelye: Barcelona (Spa-
nyolország), vett részt másik félként, az OHIM első fellebbezési
tanácsának a Naulover, SA és a New Look Ltd között folyó
felszólalási eljárással kapcsolatos 2003. január 27-i (R 95/
2002-1., R 577/2001-1. és R 578/2001-1.), valamint 2003.
április 15-i (R 19/03-1.) határozatai ellen benyújtott négy
kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (második tanács), tagjai:
J. Pirrung, elnök, A. W. H. Meij és N. J. Forwood, bírák; hivatal-
vezető: J. Palacio González, vezető tisztviselő, 2004. október
6-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Elutasítja a keresetet.

2) Kötelezi a felperest a költségek viselésére.

(1) HL C 146., 2003.6.21.
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