
Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-4/05. sz., Guido Strack
kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006.
március 22-én hozott végzése elleni fellebbezés, amellyel az
Elsőfokú Bíróság elfogadhatatlanság miatt elutasította a felleb-
bező által benyújtott, csalásra vonatkozó bejelentés nyomán
indult OLAF-vizsgálat lezárásáról szóló határozat, illetve a vizs-
gálati zárójelentés megsemmisítése, valamint az említett vizs-
gálat újbóli megnyitása és újabb zárójelentés készítése iránti
keresetet – Megsemmisítés iránti keresettel megtámadható hatá-
rozatok – Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti
szabályzatában szereplő „sérelmet okozó aktus” fogalma – Az
ügynek a Közszolgálati Törvényszékhez való áttételére irányuló
kötelezettség

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság G. Starckot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 165., 2006.7.15.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. március 9-i végzése –

Saiwa SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Barilla G. e

R. Fratelli SpA

(C-245/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – A 40/94/EK rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Összetéveszthetőség – A
„SELEZIONE ORO” és a „Barilla” szóelemet magában
foglaló ábrás közösségi védjegybejelentés – Az ORO nemzeti
és nemzetközi, valamint az ORO SAIWA nemzeti védjegy
jogosultjának felszólalása – Részben nyilvánvalóan elfogadha-
tatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

(2007/C 96/44)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Saiwa SpA (képviselők: G. Sena, P. Tarchini, J.-P.
Karsenty, M. Karsenty-Ricard, ügyvédek)

Alperesek: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Monalto és L.
Rampini, meghatalmazottak), Barilla G. e R. Fratelli, SpA,
korábban: Barilla Alimentare SpA (képviselő: A. Vanzetti,
ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-344/03. sz., Saiwa SpA
kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) ügyben 2006. április 5-én hozott
azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú
Bíróság elutasította a 30. osztályba tartozó árukra vonatkozó, az
„ORO” nemzeti és nemzetközi, valamint az „ORO SAIWA”

nemzeti szóvédjegy bejelentője által a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik
fellebbezési tanácsának az R 480/2002-4. sz. 2003. július 18-i
azon határozata ellen benyújtott hatályon kívül helyezés iránti
keresetet, amelyben a fellebbezési tanács elutasította a felszóla-
lási osztály azon határozata ellen benyújtott fellebbezést,
amelyben a felszólalási osztály elutasította a 30. osztályba
tartozó árukra vonatkozó, „SELEZIONE ORO” és „Barilla” kifeje-
zésekből álló ábrás védjegy bejelentésével szemben indított
felszólalást – Védjegyek hasonlósága – A közösségi védjegyről
szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL
1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet,
1. kötet, 146. o.) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Saiwa SpA-t kötelezi a költségek viselésére.

3) A Barilla G. e R. Fratelli SpA-t maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 178., 2006.7.29.

A Bíróság (ötödik tanács) 2007. április 17-i végzése (a
Tribunal du travail de Verviers – Belgium előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Mamate El Youssfi kontra Office

national des pensions (ONP)

(C-276/06. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése –

Az EK és Marokkó közötti euro-mediterrán megállapodás –

65. cikk – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve a
szociális biztonság terén – Időskorú személyek törvényi jövede-

lemgaranciája)

(2007/C 96/45)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail de Verviers

2007.4.28. C 96/25Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


