
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. február 14.

a T-406/03. sz. Nicolas Ravailhe kontra az Európai Unió
Régiók Bizottsága ügyben (1)

(Tisztviselők – Előzetes igazgatási eljárás – Elfoga-
dhatatlanság)

(2005/C 143/66)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-406/03. sz. Nicolas Ravailhe, az Európai Unió Régiók
Bizottságának egykori ideiglenes alkalmazottja (lakóhelye:
Amiens [Franciaország], képviseli: J.-P. Brodsky) kontra az
Európai Unió Régiók Bizottsága (meghatalmazott: P. Cervilla,
segítője: B. Wägenbaur ügyvéd) ügyben, elsődlegesen a munkas-
zerződések megkötésére felhatalmazott hatóságnak a felperest
az Európai Unió Régiók Bizottságához ideiglenes alkalmazotti
munkakörébe és a személyzeti szabályzat alapján fennálló
jogaiba visszahelyezését megtagadó határozatával szembeni,
másodlagosan kártérítés iránti kereset tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (ötödik tanács), tagjai M. Vilaras, elnök, F. Dehousse és
D. Šváby, bírák; hivatalvezető: H. Jung, 2005. február 15-én
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) JO C 47., 2004.2.21.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. január 12.

a T-268/04. sz. SpA Monopole, Compagnie fermière de Spa
kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és

formatervezési minták) (OHIM) (1) ügyben

(Közösségi védjegy – Felszólalás – Felszólalás visszavonása –
Okafogyottá vált kereset)

(2005/C 143/67)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-268/04. sz. SpA Monopole, Compagnie fermière de Spa
(székhelye: SpA [Belgium], képviseli: L. de Brouwer, E. Cornu,

E. De Gryse és D. Moreau ügyvédek) kontra Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
(meghatalmazott: O. Montalto) ügyben, másik félként vett részt
az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban a Cottee Dairy
Products Pty Limited (székhelye: New South Wales [Auszt-
rália]), az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004. április 19-i
határozata (R 148/2002-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset
tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (második tanács), tagjai: J.
Pirrung tanácselnök, N. J. Forwood és S. Papasavvas bírák, hiva-
talvezető: H. Jung, 2005. január 12-én meghozta végzését,
amelynek rendelkező része a következő:

1) A keresetről nem szükséges határozni.

2) A felek viselik saját költségeiket.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Elisabeth Agne-Dapper és társai által az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen 2005. január 21-én benyújtott

kereset

(T-35/05. sz. ügy)

(2005/C 143/68)

(Az eljárás nyelve: francia)

Elisabeth Agne-Dapper (lakóhelye: Schoorl [Hollandia]) és 172
társa (képviselik: Georges Vandersanden, Laure Levi és Aurore
Finchelstein ügyvédek) 2005. január 21-én keresetet nyújtottak
be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai
Közösségek Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. mondja ki a kereset – beleértve az abban foglalt jogellenes-
ségi kifogás – elfogadhatóságát és megalapozottságát;

2. következésképpen, semmisítse meg a felperesek 2004.
májusi nyugdíjelszámolásait, és egyben alkalmazzon a felpe-
resek lakóhelye szerinti ország fővárosára, vagy legalábbis a
felperesek költségei felmerülésének feltételezett helyére
vonatkozó, az eltérő megélhetési költségeket kellőképpen
tükröző – így tehát az egyenértékűség elvének megfelelő –
kiigazítási együtthatót;

3. kötelezze a Bizottságot az összes költség viselésére.
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