
Jogalapok: – A megtámadott határozat
megsértette a közösségi
védjegyről szóló, 1993.
december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet 7. cikke (1) bekezdé-
sének a) pontját, mivel a lajstro-
mozott védjegy nem lehet
közösségi védjegyoltalom
tárgya;

– A megtámadott határozat
megsértette a 40/94/EK tanácsi
rendelet 7. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontját, mivel a lajtro-
mozott védjegy nem alkalmas a
megkülönböztetésre;

– A megtámadott határozat
megsértette a 40/94/EK tanácsi
rendelet 7. cikke (1) bekezdé-
sének c) pontját, mivel a lajtro-
mozott védjegynek rendelke-
zésre kell állnia és lajstromozása
megengedhetetlen kisajátítást
jelent.

Dag Johansson és társai által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2005. április 14-én benyújtott kereset

(T-160/05. sz. ügy)

(2005/C 171/44)

(Az eljárás nyelve: francia)

Dag Johansson (lakóhelye: Brüsszel) és három másik tisztviselő
(képviselik: Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen,
Jean-Noël Louis és Étienne Marchal ügyvédek, kézbesítési cím:
Luxembourg) 2005. április 14-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a felpereseket az Európai Közösségek tisztvi-
selőivé kinevező határozatokat abban a részükben, amelyben

felvételi besorolási fokozatukat a személyzeti szabályzat XIII.
mellékletének 12. cikke alkalmazásával állapítják meg;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felhozott jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-130/05.
sz. ügyben felhozottakkal, és hasonlóak a T-58/05. sz. ügyben
felhozottakhoz.

Dirk Grijseels és Ana Lopez García által az Európai Gazda-
sági és Szociális Bizottság ellen 2005. április 18-án benyúj-

tott kereset

(T-162/05. sz. ügy)

(2005/C 171/45)

(Az eljárás nyelve: francia)

Dirk Grijseels (lakóhelye: Ternat [Belgium]) és Ana Lopez
García (lakóhelye: Brüsszel, képviselik: Sébastien Orlandi,
Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis és Étienne
Marchal ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. április
18-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a felpereseket az Európai Közösségek tisztvi-
selőivé kinevező határozatokat abban a részükben, amelyben
felvételi besorolási fokozatukat a személyzeti szabályzat XIII.
mellékletének 12. cikke alkalmazásával állapítják meg;

– kötelezze az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot a
költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felhozott jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-130/05.
és T-160/05. sz. ügyben felhozottakkal, és hasonlóak a T-58/
05. sz. ügyben felhozottakhoz.
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