
Jogalapok és fontosabb érvek:

Keresetének alátámasztására a felperes hivatkozik a személyzeti
szabályzat 45. cikkének megsértésére, a 45. cikk végrehajtására
kiadott általános rendelkezések sérelmére, a „tisztviselők értéke-
lése és előmenetele” tárgyában kiadott igazgatási útmutató
megsértésére, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma
elvének sérelmére. A felperes ezen kívül hivatkozik az önkényes
eljárás tilalmára, az indokolási kötelezettség megsértésére és
hatáskörrel való visszaélésre. Hivatkozik továbbá a bizalom-
védelem elve és a „patere legem quam ipse fecisti” szabály,
végül pedig a gondos eljárás kötelezettségének megsértésére.

Az Eurohypo AG által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2004.

november 5-én benyújtott kereset

(T-439/04. sz. ügy)

(2005/C 45/54)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Eurohypo AG, székhely: Eschborn (Németország), képviseli:
M. Kloth, Rechtsanwalt, Hamburg (Németország), kézbesítési
cím: Luxembourg, 2004. november 5-én keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának
2004. augusztus 6-i R-829/2002-4. ügyiratszámú határo-
zatát, amennyiben az a fellebbezést elutasítja;

– kötelezze az OHIM-ot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Közösségi védjegybe-
jelentő:

A felperes

Bejelentett közösségi
védjegy:

Az EUROHYPO szóvédjegy a 36.
osztályba tartozó szolgáltatások
vonatkozásában (pénzügyek; pénz-
ügyletek; ingatlanügyletek, pénz-
ügyi szolgáltatások, finanszírozás,
pénzügyi elemzés, beruházási
ügyletek, biztosítás).

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása valamennyi
bejelentett szolgáltatás vonatkozá-
sában.

A fellebbezési tanács
határozata:

A megtámadott határozat hatályon
kívül helyezése a 36. osztályba
tartozó „pénzügyi elemzés,
beruházási ügyletek, biztosítás”
szolgáltatások vonatkozásában.
Egyebekben a fellebbezés elutasí-
tása.

Jogalapok: A 74. cikk (1) bekezdésének első
mondatában foglalt követelmények
félreértése.

A 7. cikk (1) bekezdése b) pont-
jának téves értelmezése.

Az Éditions Odile Jacob SAS által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2004. november 8-án benyújtott kereset

(T-452/04. sz. ügy)

(2005/C 45/55)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Éditions Odile Jacob SAS, székhelye: Párizs, képviseli: Wilko
van Weert és Olivier Fréget, ügyvédek, 2004. november 8-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a megtámadott határozatot, amely a 2004.
január 7-i határozatban a Lagardère-re megállapított díjak
megfizetésének és feltételek teljesítésének elmulasztását jóvá-
hagyta;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes vitatja a Bizottság 2004. július 30-i határozatát,
amellyel az engedélyezi a Bizottság 2004. január 7-i határoza-
tának megfelelően, a Lagardère által átruházott részvények a
Wendel Investissement általi megszerzését, megállapítva, hogy
az összefonódás a közös piaccal és az európai gazdasági
térségről szóló megállapodással (1) összeegyeztethető (továb-
biakban: összeegyeztethetőségről szóló határozat). Az összefo-
nódást a Bizottság azzal a feltétellel engedélyezte, hogy a
Lagardère átruház bizonyos részvényeket, nevezetesen az Editis
részvényeit. A felperes ajánlatot tett az Editis visszavételére,
azonban az nem járt sikerrel.
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