
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. november 10-én

a T-164/02. sz., Kaul GmbH kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

ügyben (1)

(Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – ARCOL közösségi
szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem – CAPOL korábbi
közösségi szóvédjegy – A fellebbezési tanács vizsgálatának
terjedelme – A fellebbezési tanácshoz benyújtott bizonyítékok

értékelése)

(2005/C 19/45)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-164/02. sz., Kaul GmbH, székhelye Elmshorn (Németor-
szág), képviseli G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek, kontra
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) (meghatalmazott: A. von Mühlendahl és G.
Schneider) ügyben, félként vett részt az OHIM fellebbezési
tanácsa előtt folyó eljárásban a Bayer AG., székhelye: Lever-
kusen (Németország), az OHIM harmadik fellebbezési taná-
csának 2002. március 4-i (R 782/2000-3. sz. ügy), a Kaul
GmbH és Bayer AG közötti felszólalási eljárással kapcsolatos,
határozata ellen benyújtott kereset tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (negyedik tanács), tagjai: H. Legal, elnök, M. Vilaras, és
I. Wiszniewska-Bialecka, bírák; hivatalvezető: D. Christensen,
tisztviselő, 2004. november 10-én meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) harmadik fellebbezési tanácsának 2002. március
4-i (R 782/2000-3. sz. ügy) határozatát megsemmisíti.

2) A felperest kötelezi az eljárási költségek viselésére.

(1) HL C 180., 2002.7.27.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. november 9-én

a T-285/02. és T-395/02. sz. Eva Vega Rodríguez kontra az
Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben (1)

(Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Feleletválasztós teszt –
A javítókulcs válaszainak pontossága – Bírósági felülvizs-

gálat – Korlátok)

(2005/C 19/46)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-285/02. és T-395/02. sz. Eva Vega Rodríguez, lakóhelye
Brüsszel (Belgium), képviseli a T-285/02. sz. ügyben Iturriaga-
goitia Bassas, a T-395/02. sz. ügyben Iturriagagoitia Bassas és
K. Delvolvé ügyvédek, kontra az Európai Közösségek Bizottsága
(meghatalmazott: J. Currall, kézbesítési cím: Luxembourg) egye-
sített ügyekben, elsődlegesen a felperes COM/A/10/01 verseny-
vizsgán való sikertelenségéről szóló és a versenyvizsga folytatá-
sához elégtelen pontszámról tájékoztató versenyvizsga-bizott-
sági értesítés megsemmisítése, illetve panaszának elutasítása,
másodlagosan a károk megtérítése tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (második tanács), tagjai: J. Pirrung, elnök, és A. W. H.
Meij és N. J. Forwood, bírák; hivatalvezető: I. Natsinas, tiszt-
viselő, 2004. november 9-én meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) A keresetet elutasítja.

2) A felek a költségeiket maguk viselik.

(1) HL C 289., 2002.11.23.
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