
Az Elsőfokú Bíróság 2008. november 5-i ítélete –

Calzaturificio Frau kontra OHIM – Camper (Egyszínű
felületű stilizált ív ábrázolása)

(T-304/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Egyszínű felületű
stilizált ívet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése –

Stilizált ívet ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy –

Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94 /EK
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2008/C 327/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Calzaturificio SpA (San Giovanni Ilarione, Olaszország)
(képviselő: A. Rizzoli, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és
L. Rampini, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Camper, SL (Inca, Spanyolország)
(képviselő: I. Temiño Ceniceros, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által 2007. június 14-én a
Camper, SL és a Calzaturificio Frau SpA közötti felszólalási
eljárás ügyében hozott határozat (R 768/2006-1. sz. ügy) ellen
benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Calzaturificio Frau SpA-t kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 235., 2007.10.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. november 11-i ítélete – Speiser
kontra Parlament

(T-390/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Elfo-
gadhatóság – Külföldi munkavégzési támogatás – Pusztán

megerősítő határozat – Elkésett panasz)

(2008/C 327/42)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Németország)
(képviselő: F. Theumer ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők:
kezdetben A. Lukošiūtė és N. Lorenz meghatalmazottak, majd
A. Lukošiūtė és S. Seyr meghatalmazottak)

Tárgy

A Közszolgálati Törvényszéknek az F-146/06 sz., Speiser kontra
Parlament ügyben 2007. szeptember 10-én hozott, a felperestől
a külföldi munkavégzési támogatást megtagadó európai parla-
menti határozat megsemmisítése iránti keresetet – mint nyilván-
valóan elfogadhatatlant – elutasító végzése (az EBHT-ban még
nem tették közzé) ellen benyújtott fellebbezés

Rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A felek maguk viselik a fellebbezési eljárásban keletkezett saját költ-
ségeiket.

(1) HL C 297., 2007.12.8.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 25-i végzése –

Regione Siciliana kontra Bizottság

(T-363/03. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – ERFA – Pénzügyi támogatás
visszavonása – Kifizetett összegek visszafizettetése – Regio-
nális vagy helyi közigazgatási egység – Közvetlen érintettség

hiánya – Elfogadhatatlanság”)

(2008/C 327/43)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Regione Siciliana (Olaszország) (képviselő: A. Cingolo,
avvocato dello Stato)
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