
Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 15-i ítélete – Le Canne
kontra Bizottság

(T-375/05. sz. ügy) (1)

(„Mezőgazdaság – Közösségi pénzügyi támogatás – A fennma-
radt összeg megfizetése iránti kérelemmel kapcsolatos pénzügyi
szabálytalanság – Támogatást csökkentő határozat – Az
elévülési idő lejárta – Megsemmisítés és kártérítés iránti

kereset”)

(2008/C 313/48)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes Azienda Agricola „Le Canne” Srl (Rovigo, Olaszország)
(képviselők: G. Carraro és F. Mazzonetto ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Cattabriga és L. Visaggio meghatalmazottak, segítőjük:
A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2005. július 26-i C (2005) 2939. sz., a felperesnek halte-
nyésztési termelőegység modernizációja és berendezése céljából
nyújtott közösségi pénzügyi támogatás fennmaradt összegének
lecsökkentéséről szóló határozat megsemmisítése, másrészt az e
csökkentéssel okozott kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Bizottság 2005. július 26-i
C (2005) 2939. sz. határozatának azon részét, amelyben az
Azienda Agricola „Le Canne” S.r.l. számára az IT/0016/90/02
projekt vonatkozásában nyújtott közösségi pénzügyi támogatást – a
Girardello SpA által az e projekttel kapcsolatban végzett munkák
elvégzésével elért nyereségnek az e támogatás vonatkozásában elszá-
molható költségekbe való beszámítása miatt – lecsökkenti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a kártérítés iránti kérelmet elutasítja.

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

(1) HL C 296., 2005.11.26.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 15-i ítélete – Powerserv
Personalservice kontra OHIM – Manpower (MANPOWER)

(T-405/05. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Törlési eljárás – MANPOWER közös-
ségi szóvédjegy – Feltétlen kizáró okok – Leíró jelleg – Rész-
leges módosítás – A használat révén megszerzett megkülön-
böztető képesség – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésé-
nek c) pontja, 51. cikkének (1) és (2) bekezdése és 63. cikkének

(3) bekezdése”)

(2008/C 313/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Powerserv Personalservice GmbH, korábban: Manpower
Personalservice GmbH (Sankt Pölten, Ausztria) (képviselő:
B. Kuchar ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalma-
zotti minőségben)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Manpower Inc. (Milwaukee,
Wisconsin Amerikai Egyesült Államok) (képviselők kezdetben:
R. Moscona solicitor és A. Bryson barrister, később: M. Bryson
és V. Marsland solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 76059. sz.
MANPOWER közösségi védjegy törlése iránti kérelemre vonat-
kozó 2005. július 22-i határozatának (R 499/2004-2. sz. ügy) a
hatályon kívül helyezése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a 2005. július 22-i
(R 499/2004-4. sz. ügy), a 76059. sz. MANPOWER közösségi
védjegy törlése iránti kérelemre vonatkozó határozatát úgy módo-
sítja, hogy az említett védjegy nem leíró jellegű azon áruk és szol-
gáltatások tekintetében, amelyekre azt Hollandiában, Svédor-
szágban, Finnországban és Dániában lajstromozták. E határozat
rendelkező részét fenntartja.

2) A Manpower Inc.-nek a fellebbezési tanács fenti határozatának
módosítására vonatkozó kérelmét az ezt meghaladó részében eluta-
sítja.
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3) A keresetet elutasítja.

4) A Powerserv Personalservice GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 22., 2006.1.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 21-i ítélete – Cassegrain
kontra OHIM (egy táska formája)

(T-73/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Közösségi ábrás védjegy bejelentése –

Egy táska formája – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető
képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésé-

nek b) pontja”)

(2008/C 313/50)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean Cassegrain SAS (Párizs, Franciaország) (képviselők:
Y. Coursin és T. van Innis, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral,
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2005.
december 8-án egy táska formáját ábrázoló ábrás megjelölés
közösségi védjegyként történő lajstromozására irányuló kérelem
elutasítása tárgyában hozott határozat (R 687/2005-2. sz. ügy)
ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Jean Cassegrain SAS-t kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 108., 2006.5.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 23-i ítélete – TIM és
TTV kontra OHIM – Past Perfect (PAST PERFECT)

(T-133/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Törlési eljárás – A PAST PERFECT
közösségi szóvédjegy – A törlési kérelem elutasítása –

A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b, c) és
d) pontja – Ugyanazon rendelet 7. cikkének (2) bekezdése”)

(2008/C 313/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: TIM The International Music Company AG és TTV
Tontrager-Vertrieb-2000 GmbH (Hamburg, Németország)
(képviselők: kezdetben J. Wendt és G. Kukuk, ezt követően
J. Wendt, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalma-
zott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Past Perfect Ltd (Bucknell, Oxfords-
hire, Egyesült Királyság (képviselők: kezdetben S. Disraeli, ezt
követően K. Tinkler, solicitors)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által 2006. február 3-án az
egyfelől a TIM The International Music Company AG és a TTV
Tontrager-Vertrieb-2000 GmbH, másfelől a Past Perfect Ltd
közötti törlési eljárás ügyében hozott határozat (R 150/2005-
1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a TIM The International Music Company
AG-t és a TTV Tontrager-Vertrieb-2000 GmbH-t kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 154., 2006.7.1.
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