
Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 155., 2005.6.25.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. október 17-i ítélete – InterVideo
kontra OHIM (WinDVD Creator)

(T-105/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A WinDVD Creador közösségi ábrás
védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró okok – A 40/94/EK ren-
delet 4. cikke és 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

(2007/C 297/83)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: InterVideo Inc. (Fremont, Kalifornia, Egyesült Államok)
(képviselő: K. Manhaeve ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Mondéjar meghatalma-
zott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a WinDVD Creator
ábrás megjelölés lajstromozására vonatkozó, 2006. január 31-i
határozatával (R 987/2005-2. sz. ügy) szemben benyújtott
kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság az InterVideo Inc-et kötelezi a költségek viselé-
sére.

(1) HL C 121., 2006.5.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. október 1-jei végzése – US Steel
Košice kontra Bizottság

(T-489/04. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 2003/87/EK irányelv – Az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereske-
delmi rendszere – A kibocsátási egységekre vonatkozó, a
2005-től 2007-ig tartó időszakot érintő szlovák nemzeti kiosz-
tási terv – A Bizottság kifogás emelésére irányuló szándé-
kának a hiányát jelző határozat – Keresettel meg nem támad-

ható aktus – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 297/84)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: US Steel Košice s.r.o. (Kassa, Szlovákia) (képviselők:
E. Vermulst ügyvéd, C. Thomas solicitor, és D. Hueting barrister)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
Ü. Wölker és D. Lawunmi meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275.,
32. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 7. kötet, 631. o.)
szerint a Szlovák Köztársaság által a 2005-től 2007-ig tartó
időszakra vonatkozóan közölt, az üvegházhatású gázok kibocsá-
tási egységeinek kiosztására vonatkozó nemzeti tervről szóló
2004. október 20-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti
kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a US Steel Košice s.r.o.-t kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 82., 2005.4.2.
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