
Dirk Klaas által az Európai Parlament ellen 2004. szep-
tember 30-án benyújtott kereset

(T-393/04. sz. ügy)

(2005/C 6/76)

(Az eljárás nyelve: német)

Dirk Klaas, lakóhelye: Heidelberg (Németország), képviseli: R.
Moos ügyvéd, 2004. szeptember 30-án keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Parla-
ment ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a személyzeti főigazgatónak 2004. február
12-i, 2 előmeneteli pontot törlő és az Európai Parlament
főtitkárának ezt helybenhagyó határozatát, amellyel a felpe-
rest megfosztották az 1999 előtti időszakban szerzett 2
előmeneteli ponttól;

– változtassa meg a felülvizsgálat során született határozatot
olymódon, hogy a 2 előmeneteli pont átvihető legyen a
következő évre;

– kötelezze az alperest a jogvita költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes a Parlament tisztviselője. 1999. január 1-jére vissza-
menőleges hatállyal előléptették az A6-os besorolási fokozatba.
Az előléptetés során a felperes összes 1999-ig megszerzett
előmeneteli pontját törölték. Indokolásként a Parlament az
Elsőfokú Bíróság T-30/02. sz. Leonhardt kontra Parlament
ügyben hozott ítéletére hivatkozott, amely álláspontja szerint
az ilyen törlést lehetővé teszi.

Keresetének alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy az
átmeneti szabály, miszerint előmenetel esetén minden 1999-ig
szerzett pontot törölni kell, ellentétes a személyzeti szabályzat
45. cikkével. A felperes álláspontja szerint ez a szabály szükség-
telen, aránytalan és ellentétes az egyenlő elbánás elvével.
Előadja azt is, hogy a jelen ügy a T-30/02. sz. üggyel nem
összehasonlítható.

A SOFFASS S.p.A. által 2004. október 4-én a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-396/04. sz. ügy)

(2005/C 6/77)

(A keresetlevél nyelve: olasz)

A SOFFASS S.p.A., képviselik Vincenzo Biliardo és Cristiano
Bacchini ügyvédek, 2004. október 4-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
ellen.

A SODIPAN (Société en Commandite par Actions) S.p.A.
félként vett részt a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004.
július 16-i határozatát (R 0699/2003-1. sz. ügy).,

– kötelezze az OHIM-ot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A közösségi védjegy
bejelentője:

A felperes.

A bejelentett közösségi
védjegy:

A „NICKY” ábrás védjegy a 16.
osztályba tartozó áruk (háztartási
és egészségügyi használatra szánt
papír és/vagy karton termékek)
vonatkozásában – védjegybejelen-
tési szám: 1.315.985

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A francia SODIPAN társaság
(Société en Commandite par
Actions)

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A francia „NOKY” (1.346.586. sz.)
és „noky” (1.400.192. sz.) ábrás
védjegyek a 16. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása.
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