
A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az alperes 2004. március 20-i határozatát,
amellyel az hallgatólagosan elutasította a személyzeti
szabályzat 24. cikke alapján a felperes által 2003. november
20-án előterjesztett, segítségnyújtás iránti kérelmet, továbbá
a felperes által benyújtott panasz elutasításáról szóló, 2004.
szeptember 13-i határozatát;

– határozzon a költségek viseléséről az irányadó szabályok
szerint.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes, aki a Bizottság tisztviselője, 2003. november 20-án
a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján segítségnyújtás iránti
kérelmet terjesztett elő, amelyben előadta, hogy intézményének
hivatali szervezete részéről erkölcsi zaklatás áldozatává vált.
Keresetével a kérelmét hallgatólagosan elutasító határozat, vala-
mint a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése
alapján benyújtott panaszát elutasító határozat megsemmisí-
tését kívánja elérni.

A felperes az alperesnek azt rója fel, hogy az nem tett eleget a
közösségi társfinanszírozások ellenőrzése és felügyelete terü-
letén állítólag előfordult szabálytalanságokra vonatkozó bejelen-
téseinek, hanem ellenkezőleg, éppen bejelentései miatt, a
megfélemlítésére és életpályája tönkretételére irányuló elbá-
násban részesítette. Keresetének alátámasztására hivatkozik a
személyzeti szabályzat 12a., 21a., 22b. és 24. cikkére, a pénz-
ügyi szabályzat rendelkezéseire, a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvére és a Bizottság pénzügyi érdekeinek
védelmére, a személyi állománnyal való igazságos és méltányos
bánásmód elvére, valamint a Bizottság által elkövetett nyilván-
való értékelési hibára.

A Falcon Sporting Goods AG által 2004. december 15-én a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-

tervezési minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-487/04. sz. ügy)

(2005/C 57/56)

(A keresetlevél nyelve: francia)

A Falcon Sporting Goods AG, székhelye Zug (Svájc), képviseli
Jörg Weigell ügyvéd, 2004. december 15-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 második fellebbezési tanácsának
2004. szeptember 29-i R 176/2004-2. sz. határozatát,

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi
védjegy:

„BIN LADIN” szómegjelölés a 9.,
12., 14., 18., 25., 28., 35. és 41.
áruosztályba tartozó áruk és szol-
gáltatások tekintetében - 2 223
907. sz. védjegybejelentési kérelem

Az elbíráló határozata: a lajstromozás megtagadása

A fellebbezési tanács
határozata:

a fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 7.
cikke (1) bekezdése f) pontjának
megsértése. A felperes azzal érvel,
hogy a szóban forgó védjegy lajst-
romozása nem ütközik sem a
közrendbe, sem a közerkölcsbe.

A Falcon Sporting Goods AG által 2004. december 15-én a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formater-

vezési minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-488/04. sz. ügy)

(2005/C 57/57)

(A keresetlevél nyelve: francia)

A Falcon Sporting Goods AG, székhelye Zug (Svájc), képviseli
Jörg Weigell ügyvéd, 2004. december 15-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 második fellebbezési tanácsának
2004. szeptember 29-i R 177/2004-2. sz. határozatát,

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.
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