
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. április 8.

a T-401/03. sz., Deirdre McCabe kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben (1)

(Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő az Eurostatnál – Elbo-
csátás a próbaidő végén – Megsemmisítés iránti kereset –
Kártérítési kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Elfoga-

dhatatlanság)

(2005/C 155/43)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-401/03. sz., Deirdre McCabe, az Európai Közösségek
Bizottságának volt próbaidős tisztviselője (lakóhelye: Mondorf-
les-Bains [Luxemburg], képviselik: M. Spandre és B. Zammitto
ügyvédek) kontra az Európai Közösségek Bizottság (meghatal-
mazottak: J. Currall és H. Kraemer, segítőjük: B. Wägenbaur
ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, egyfelől a felpe-
rest a próbaidejének végén elbocsátó 2003. augusztus 25-i
bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset, másfelől
pedig kártérítési kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(negyedik tanács), tagjai: H. Legal elnök, P. Lindh és V. Vada-
palas bírák; hivatalvezető: H. Jung tisztviselő, 2005. április 8-án
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 35., 2004.2.7.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. március 8.

a T-84/04. sz., az Axiom Medical, Inc. kontra a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) (1) ügyben

(Közösségi védjegy – Felszólalás – A felszólalás visszavonása
– A kereset okafogyottá válása)

(2005/C 155/44)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-84/04. sz., az Axiom Medical, Inc. (székhelye: Rancho
Dominguez [Amerikai Egyesült Államok], képviseli: R. Köbbing

ügyvéd) kontra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek
és formatervezési minták) (OHIM) (meghatalmazott: G.
Schneider) ügyben, amelyben az OHIM fellebbezési tanácsa
előtti eljárásban másik félként a Paul Hartmann Aktiengesell-
schaft (székhelye: Heidenheim [Németország]) vett részt, az
OHIM első fellebbezési tanácsának az Axiom Medical, Inc. és a
Paul Hartmann Aktiengesellschaft közötti felszólalási eljárásra
vonatkozó 2003. december 17-i határozata (R 193/2002-1. sz.
ügy) elleni kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (negyedik
tanács), tagjai H. Legal elnök, P. Lindh és V. Vadapalas bírák,
hivatalvezető: H. Jung, 2005. március 8-án meghozta végzését,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy a kereset okafogyottá vált.

2) Az Elsőfokú Bíróság elrendeli, hogy minden fél maga viseli saját
költségeit.

(1) HL C 106., 2004.4.30.

A K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels KG által a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen 2005. február 22-én benyújtott

kereset

(T-86/05. sz. ügy)

(2005/C 155/45)

(A keresetlevél nyelve: német)

A K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels KG (székhelye: Weil-
heim [Németország], képviseli: D. Spohn, ügyvéd) 2005.
február 22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen.

Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto
Simões és Marly Lima Jatobá (lakóhelyük: Vila Nova de Gaia
[Portugália]) is félként vettek részt a fellebbezési tanács előtt
folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004.
december 7-i R-328/2004-1. sz. határozatát;

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Natália Cristina Lopes de Almeida
Cunha, Cláudia Couto Simões és
Marly Lima Jatobá

Az érintett közösségi
védjegy:

„CORPO livre” ábrás védjegy a 18.
és 25. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában (táskák, ruházati
cikkek stb.) – védjegybejelentési
szám: 1 811 470

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A felperes

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

„LIVRE” nemzeti és nemzetközi
szóvédjegy a 25. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában (ruházati
cikkek és cipők)

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása, mert a
használatra vonatkozóan benyúj-
tott iratok késedelmesnek tekintett
benyújtása miatt a felszólalásban
hivatkozott védjegy használatának
hiányát állapította meg.

A fellebbezési tanács
határozata:

A felperes fellebbezésének elutasí-
tása.

Jogalapok: A közösségi védjegyről szóló
40/94/EK tanácsi rendelet végre-
hajtásáról szóló, 1995. december
13-i 2868/95/EK bizottsági rende-
let (1) 22. szabályával együtt olva-
sott 71. szabályának és a
40/94/EK rendelet 74. cikke (2)
bekezdésének téves alkalmazása.

Ezek a rendelkezések a felek
közötti eljárásban is mérlegelési
jogkört biztosítanak a bizonyí-
tékok igyelembe vételét illetően.
Az alperes azonban nem gyako-
rolta ezt a jogkört.

(1) HL L 1995., 303., 1. o.

A Quelle Aktiengesellschaft által a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

ellen 2005. február 22-én benyújtott kereset

(T-88/05. sz. ügy)

(2005/C 155/46)

(A keresetlevél nyelve: német)

A Quelle Aktiengesellschaft (székhelye: Fürth [Németország],
képviseli: H. Lindner ügyvéd) 2005. február 22-én keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen.

A Nars Cosmetics, Inc. (székhelye: Madrid) is félként vett részt
a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM második fellebbezési tanácsának
2004. december 17-i R-379/2004-2. sz. határozatát;

– semmisítse meg az OHIM felszólalási osztályának a
B288706. sz. felszólalás alapján 2004. április 6-án hozott,
1138/2004. sz. határozatát;

– adjon helyt a felszólalásnak és utasítsa el az 1 333 657. sz.
védjegybejelentési kérelmet;

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.
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