
Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 22-i ítélete – Alcon
kontra OHIM

(T-130-03. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TRIVASTAN
korábbi nemzeti szóvédjegy – A TRAVATAN közösségi
szóvédjegy bejelentése – Viszonylagos kizáró ok – Összeté-
veszthetőség – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b)

pontja”)

(2005/C 281/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Alcon Inc. (székhelye: Hünenberg, Svájc) (képviselők:
G. Been solicitor és J. Gleeson barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: S. Palmero Cabezas és S.
Laitinen meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Biofarma SA (székhelye: Neully-
sur-Seine, Franciaország) (képviselők: V. Gil Vega, A. Riuz
Lopez és D. Gonzáles Maroto ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának 2003. január 30-i
(R 968/2001-3. sz. ügy), az Alcon Inc. és a Biofarma SA
közötti felszólalás ügyében hozott határozata ellen benyújtott
kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

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

(1) HL C 158., 2003. 7. 5.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 15-i ítélete – Casini
kontra Bizottság

(T-132/03. sz. ügy) (1)

(„A Bizottság tisztviselői – Előléptetés – A 2002. évi előlépte-
tési időszak – Az A6-os besorolási fokozatba előléptetett
tisztviselők listájára való felvétel elmaradása – Indokolási
kötelezettség – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Nyil-
vánvaló értékelési hiba – A személyzeti osztály ügyintézői
utólagos nyilatkozatainak bizonyító ereje – Megsemmisítés

iránti kereset – Kártérítési kereset”)

(2005/C 281/37)

Az eljárás nyelve: francia

A felek

Felperes: Paola Casini (Brüsszel, Belgium) (képviselő: G. Vander-
sanden ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: V. Joris
meghatalmazott, segítője: D. Waelbroeck ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest a 2002. évi előléptetési időszakban az A6-
os besorolási fokozatba elő nem léptető bizottsági határozat
megsemmisítésére irányuló kereseti kérelem, másrészt pedig az
elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére irányuló
kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a felperest a 2002. évi előléptetési
időszakban az A6-os besorolási fokozatba elő nem léptető, 2002.
augusztus 14-én kelt bizottsági határozatot megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen a felpe-
resnek az általa elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére 2 000
eurót.

3) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4) Az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 146., 2003.6.21.
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