
Tárgy

A Tanács ún. „133. cikk bizottsága” elnevezésű bizottságának
2003. december 19-i ülésével kapcsolatos anyagokhoz való
hozzáférést megtagadó 2004. április 30-i tanácsi határozat
megsemmisítése.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

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

3) A Bizottság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. április 18-i ítélete – House of
Donuts International kontra OHIM – Panrico (House of

donuts)

(T-333/04 és T-334/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A House of donuts
közösségi ábrás védjegyek bejelentése – A DONUT korábbi
nemzeti szóvédjegyek és a donuts korábbi ábrás védjegyek –

Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség”)

(2007/C 96/68)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: House of Donuts International (George Town, Grand
Cayman) (képviselő: N. Decker ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: S. Laitinen és A. Folliard-
Monguiral, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Panrico, SA (Barcelona, Spanyolor-
szág) (képviselő: D. Pellisé Urquiza ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Panrico, SA és a
House of Donuts International közötti felszólalási eljárásra

vonatkozó 2004. május 12-i, R 1034/2001-4. és R 1036/2001-
4. sz. határozatával szemben benyújtott két kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) A keresetet elutasítja.

2) A felperest kötelezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek
és formatervezési minták) (OHIM) és a beavatkozó költségeinek
viselésére.

(1) HL C 300., 2004.12.4.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. március 29-i ítélete – Verheyden
kontra Bizottság

(T-368/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Az éves szabadság átvitele – A szolgálat
követelménye – Betegszabadság – Bizalomvédelem”)

(2007/C 96/69)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luc Verheyden (Angera, Olaszország) (képviselő: É.
Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és
L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt a felperes egységvezetője által hozott, a felperes
tizenkét napos határértéket meghaladó számú ki nem vett
szabadságának 2003-ról 2004-re történő átvitelét megtagadó
2004. február 4-i, 24-i és 27-i határozat, valamint a felperes
panaszát elutasító, az adminisztráció által 2004. június 1-jén
hozott és 2004. június 14-én kézhez vett határozat megsemmi-
sítése, másrészt a Bizottság – jelen kereset benyújtásától
számítva 5,25 %-os kamattal növelt összegű – ellentételezés
megfizetésére való kötelezése az éves szabadságból ki nem vett
és ki nem fizetett 32 szabadnap után, illetve kártérítés megfize-
tése a felperes szakmai előmenetelében és jó hírnevében okozott
nem vagyoni kárért.
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Rendelkező rész

1) A felperes felettese által hozott, a felperes szabadságának 2003-ból
2004-re történő átvitelét megtagadó 2004. február 24-i határoza-
tot az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti abban a részében, amelyben
a jogszabály szerinti tizenkét napon felül megtagadja további nyolc
nap átvitelét, amely napokra az intézményközi kutatóközpont
erőforrás-igazgatója 2003. február 11-i elektronikus levelében
hivatkozott.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot a felperest a szolgálati jogvi-
szonya megszűnésekor megillető havi díjazás nyolc harmincad
részének és ezen összeg 2004. szeptember 13-tól számított kése-
delmi kamatainak megfizetésére kötelezi. Az alkalmazandó kése-
delmi kamat mértéke az Európai Központi Bank által az említett
időszakban a főbb refinanszírozási műveletekre alkalmazott kamat
két százalékponttal növelt értéke.

3) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

4) A Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a felperes
költségeit.

(1) HL C 300., 2004.12.4.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. április 18-i ítélete – Deloitte
Business Advisory NV kontra Bizottság

(T-195/05. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések –

Programértékelési tevékenységekre és a közegészségügy terü-
letén végzendő más tevékenységekre vonatkozó pályázati

felhívás – Az ajánlat elutasítása – Összeférhetetlenség”)

(2007/C 96/70)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Deloitte Business Advisory NV (Brüsszel, Belgium)
(képviselők: D. Van Heuven, S. Ronse és S. Logie ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
L. Pignataro-Nolin és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amelyben
nem a felperes részére ítélte oda, illetve amelyben más ajánlat-
tevő részére ítélte oda „Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatóság szakterületeire vonatkozó értékelési keretszer-
ződés, 1. sz. tétel (közegészségügy) SANCO/2004/01/041. sz.
ajánlati felhívás” című közbeszerzési szerződést

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest, a Deloitte Business Advisory NV-t
kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti
eljárásban felmerült költségeket.

(1) HL C 193., 2005.8.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. március 19-i végzése – Tokai
Europe GmbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-183/04. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – A Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolás – Személyében nem érintett fél – Elfogad-

hatatlanság”)

(2007/C 96/71)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Tokai Europe GmbH (Mönchengladbach, Németország)
(képviselő: G. Kroemer ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: X. Lewis
és B. Schima, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti
besorolásáról szóló 2004. március 1-i 384/2004/EK bizottsági
rendeletet (HL L 64., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás
2. fejezet, 16. kötet, 60. o.) megsemmisítése
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