
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 13-án hozott
végzése –Ricosmos BV kontra Bizottság

(T-53/02. sz. ügy) (1)

(„Vámjog – Cigarettára vonatkozó közösségi külső árutováb-
bítási eljárás – Csalás – Behozatali vám elengedése iránti
kérelem – 2913/92/EGK rendelet – 2454/93/EGK rendelet –
Méltányossági klauzula – Határidők betartása – Védelemhez
való jog – Az arányosság elve – A súlyos gondatlanság

fogalma”)

(2005/C 257/13)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Ricosmos BV (székhelye: Delfzijl, [Hollandia] képviselik
kezdetben: M. Chatelin, M. Fleersés P. Metzler, később:
J. Hertoghs ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik
kezdetben: M. van Beek és R. Tricot, később M. van Beek és
B. Stromsky meghatalmazotti minőségben)

Az ügy tárgya:

A behozatali vámok felperes javára történő elengedését, amely
iránt a Holland Királyság nyújtott be kérelmet, megalapozat-
lannak nyilvánító, 2001. november 16-i REM 09/00 bizottsági
határozat megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felperes maga viseli saját költségeit, valamint a Bizottság
részéről felmerült költségeket.

(1) HL C 118., 2002.5.18.

Az Elsőfokú Bíróság ítélete – Sportwetten kontra OHIM
2005. szeptember 13.

(T-140/02. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Törlési kérelem – Az INTERTOPS
szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy –
Közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy – A 40/94 ren-
delet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja és (2) bekezdése,

valamint 51. cikke”)

(2005/C 257/14)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Sportwetten GmbH Gera (székhelye: Gera, [Német-
ország], képviselő: A. Zumschlinge ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Schennen és G.
Schneider meghatalmazottak)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtt: Intertops Sportwetten GmbH (Salzburg,
[Ausztria], képviselő(k): kezdetben H. Pfeifer majd R. Heimler
ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2002. február 21-i
(R 338/2000-4. sz. ügy), az INTERTOPS közösségi ábrás
védjegy törlésére vonatkozó határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) A felperes INTERTOPS szóelemet magában foglaló ábrás közös-
ségi védjegy törlése iránti kérelméről nem kell határozni, ahogyan
a beavatkozónak egy dokumentumnak az ügy irataihoz történő
csatolása iránti kérelméről sem.

2) A keresetet ezt meghaladó részében el kell utasítani.

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

(1) HL C 169., 2002. 7. 13.
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