
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. március 16.

a T-112/03. sz., L'Oreal SA kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

ügyben (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – FLEXI AIR
szóvédjegy bejelentése – FLEX korábbi szóvédjegy – Viszony-
lagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Tényleges használat
bizonyítása iránti kérelem – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, 8. cikke ( 2) bekezdése a) pontjának

ii) alpontja és 43. cikkének (2) bekezdése”)

(2005/C 132/45)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-112/03. sz., L'Oréal SA (székhelye: Párizs [Franciaország],
képviseli: X. Buffet Delmas d'Autane ügyvéd) kontra Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) (meghatalmazottak: B. Filtenborg, S. Laitinen és G.
Schneider) ügyben, amelyben az OHIM fellebbezési tanácsa
előtt folyó eljárásban félként részt vett a Revlon SA (Svájc), az
OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2003. január 15-i (R
396/2001-4. sz. ügy), a L'Oréal SA és a Revlon SA (Svájc)
közötti felszólalási eljárásra vonatkozó határozat ellen benyúj-
tott kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (második tanács),
tagjai: J. Pirrung elnök, A. W. H. Meij és I. Pelikánová bírák;
hivatalvezető: B. Pastor hivatalvezető-helyettes, 2005. március
16-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest a költségek viselésére.

(1) HL C 135., 2003. 6. 7.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. március 17.

a T-160/03. sz., AFCon Management Consultants és társai
kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(TACIS-program – Pályázati felhívás – Pályázati eljárási
szabálytalanságok – Kártérítési kereset)

(2005/C 132/46)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-160/03. sz., AFCon Management Consultants, székhelye:
Bray (Írország), Patrick Mc Mullin, lakóhelye: Bray, Seamus
O'Grady, lakóhelye: Bray, képviselik: B. O'Connor solicitor és I.
Carreño ügyvéd, kontra az Európai Közösségek Bizottsága
(meghatalmazott: J. Enegren és F. Hoffmeister, kézbesítési cím:
Luxembourg) ügyben, a TACIS-program alapján finanszírozott
projekt („FDRUS 9902 projekt – Agricultural extension services
in South Russia”) pályázati eljárásának szabálytalanságai miatt
állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem
tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács), tagjai: P. Lindh
elnök, R. García-Valdecasas és J. D. Cooke bírák; hivatalvezető:
D. Christensen, 2005. március 17-én meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen meg az
AFCon részére 48605 eurót és annak a jelen ítélet kihirdetésétől a
teljesítésig esedékes kamatait. A kamat mértéke az Európai
Központi Bank által az elsődleges refinanszírozó műveletekre az
érintett időszakra vonatkozóan megállapított kamat, két százalék-
ponttal növelve. A kamatok összegét a kamatos kamat számítása
alapján kell meghatározni.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.
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