
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. április 14.

a T-88/01. sz. Sniace, SA kontra az Európai Közösségek
Bizottsága ügyben (1)

(Állami támogatás – Megsemmisítés iránti kereset – Elfoga-
dhatóság – A felperest személyében érintő jogi aktus)

(2005/C 155/21)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A T-88/01. sz. a Sniace, SA (székhelye: Madrid [Spanyolország],
képviselik: J. Baró Fuentes, Gómez de Liaño y Botella és F.
Rodríguez Carretero ügyvédek) kontra az Európai Közösségek
Bizottsága (meghatalmazottak: D. Triantafyllou és J. Buendía
Sierra, kézbesítési cím: Luxemburg), támogatja: az Osztrák
Köztársaság (meghatalmazottak: H. Dossi és M. Burgstaller,
kézbesítési cím: Luxemburg), Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG
(székhelye: Heiligenkreuz im Lafnitztal [Ausztria]) és Burgen-
land tartomány (Ausztria) (képviseli: U. Soltész ügyvéd),
ügyben, az Ausztria által a Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG
részére nyújtott állami támogatásra vonatkozó, 2000. július 19-
i 2001/102/EK bizottsági határozat (HL 2001. L 38., 33. o.)
megsemmisítése iránti kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(kibővített ötödik tanács), tagjai: P. Lindh elnök és García-Valde-
casas, J. D. Cooke, P. Mengozzi és M. E. Martins Ribeiro bírák,
hivatalvezető: J. Palacio González vezető tisztviselő, 2005.
április 14-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest a saját és a Bizottság költ-
ségeinek viselésére.

3) Az Elsőfokú Bíróság elrendeli, hogy a beavatkozók maguk viselik
saját költségeiket.

(1) HL C 186., 2001.6.30.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. április 12.

a T-191/02. sz. Giorgio Lebedef kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben (1)

(Tisztviselők – A Bizottság, valamint a szakszervezetek és
szakmai szervezetek közötti 1974-es keretmegállapodás –
Felmondás – Működési szabályok elfogadása – A 2001.

április 4-i megállapodás megerősítése – Elfogadhatóság)

(2005/C 155/22)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-191/02. sz. Giorgio Lebedef, az Európai Közösségek
Bizottságának tisztviselője (lakóhelye: Senningerberg
[Luxemburg], képviselik: G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek)
kontra az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: J.
Currall, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, egyrészt a
Bizottság 2001. december 5-i azon határozatának megsemmisí-
tése tárgyában, amellyel felmondta az 1974. szeptember 20-i
keretmegállapodást, egyben ismét elfogadta a szakszervezetek
és szakmai szervezetek többsége, valamint a Bizottság igazga-
tása között 2000. január 19-én létrejött, az egyeztetés szint-
jeinek, fórumának és eljárásainak működési szabályait, illetve
megerősítette a munkavállalói képviselet rendelkezésére álló
forrásokról szóló 2001. április 4-i megállapodást, és megerősí-
tette az 1974. szeptember 20-i keretmegállapodás I. mellékle-
tének a sztrájkkal kapcsolatos rendelkezéseit, illetve felkérte a
Bizottság alelnökét, N. Kinnockot, hogy tárgyaljon a szakszerve-
zetekkel és szakmai szervezetekkel, és 2002. március végéig
javasolja a biztosok testületének egy új keretmegállapodás elfo-
gadását, valamint a személyzeti szabályzat – amely előírja a
szakszervezetekkel és szakmai szervezetekkel történő egyezte-
tést – módosításainak sorában javasoljon egy olyan módosítást,
amelynek értelmében olyan választási szabályzat elfogadása
válik lehetségessé, amelyet az intézmény személyzete szava-
zással fogad el, valamint szükség esetén N. Kinnock 2001.
november 22-i, az egyes szakszervezeti elnököknek küldött
azon levelének megsemmisítése tárgyában, amelyben tájékoz-
tatta őket arról a határozatáról, hogy a Bizottságtól a fent hivat-
kozott 1974. szeptember 20-i keretmegállapodás 2001.
december 5-i felmondását és számos, fent hivatkozott rendel-
kezés elfogadását kérte, valamint E. Halskov 2001. december 6-
i azon határozatának megsemmisítése tárgyában, amelyben
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elutasította a felperesnek „a személyzeti szabályzat módosítási
terveinek átfogó csomagjáról” szóló 2001. december 7-i
egyeztető tárgyaláson való részvételére vonatkozó írásos
megbízás kiállítását, az Elsőfokú Bíróság (első tanács), tagjai: B.
Vesterdorf tanácselnök, P. Mengozzi és M. E. Martins Ribeiro
bírák; hivatalvezető: I. Natsinas tisztviselő, 2005. április 12-én
meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket, ideértve az ideiglenes
intézkedés iránti eljárás költségeit is.

(1) HL C 233., 2002.9.28.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. április 21.

a T-269/02. sz., a PepsiCo, Inc. kontra a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

(OHIM) ügyben (1)

(Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – RUFFLES közös-
ségi szóvédjegy bejelentése – RIFFELS korábbi nemzeti
védjegy – RUFFLES még korábbi nemzeti védjegy – A nemzeti
és a közösségi védjegyek párhuzamos fennállása és megegye-

zése)

(2005/C 155/23)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-269/02. sz., PepsiCo, Inc. (székhelye: Purchase, New York
[Egyesült Államok], képviseli: E. Armijo Chávarri ügyvéd)
kontra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) (meghatalmazott: kezdetben J.
Novais Gonçalves és J. Crespo Carrillo, majd A. von Mühlen-
dahl és Novais Gonçalves) ügyben, amelyben az Intersnack
Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, korábban Convent Knabber-
Gebäck GmbH & Co. KG (székhelye: Köln [Németország],
képviseli: M. Schaffer ügyvéd) az OHIM fellebbezési tanács
előtti eljárásban másik félként és az Elsőfokú Bíróság előtt
beavatkozóként vett részt fél, az OHIM első fellebbezési tanács-
ának a PepsiCo, Inc. és az Intersnack Knabber-Gebäck GmbH &
Co. KG közötti felszólalási eljárással kapcsolatos 2002. június
10-i határozata (R 114/2000-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset
tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács), tagjai: M. Vilaras
elnök, F. Dehousse és D. Šváby bírák; hivatalvezető: J. Palacio

González vezető tisztviselő, 2005. április 21-én meghozta
ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest a saját és a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) költségeinek viselésére.

3) Az Elsőfokú Bíróság elrendeli, hogy a beavatkozó maga viseli saját
költségeit.

(1) HL C 261., 2002.10.26.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. április 20.

a T-273/02. sz., Krüger GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) ügyben (1)

(Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – CALPICO közös-
ségi szóvédjegy bejelentése – CALYPSO korábbi nemzeti
védjegy – 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b)

pontja – Meghallgatáshoz való jog)

(2005/C 155/24)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-273/02. sz., Krüger GmbH & Co. KG (székhelye: Bergisch
Gladbach [Németország], képviseli: S. von Petersdorff-Campen
ügyvéd) kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) (meghatalmazott: G. Schneider)
ügyben, az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban másik
félként, az Elsőfokú Bíróság előtt beavatkozóként vett részt a
Calpis Co. Ltd (székhelye: Tokió [Japán], képviselik: O. Jüngst
és M. Schork ügyvédek), az OHIM első fellebbezési tanácsának
2002. június 25-i (R 484/2000-1. sz. ügy), a Calpis Co. Ltd és
a Krüger GmbH & Co. KG közötti felszólalási eljárásra vonat-
kozó határozata ellen benyújtott kereset tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (negyedik tanács), tagjai: H. Legal elnök, P. Mengozzi és
I. Wisniewska-Białecka bírák; hivatalvezető: I. Natsinas tiszt-
viselő, 2005. április 20-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) A keresetet elutasítja.
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