
A Bíróság 2008. november 25-i végzése – S.A.BA.R. SpA
kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-501/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – A keresetindítás
határideje – Kiindulópont)

(2009/C 69/19)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: S.A.BA.R. SpA (képviselők: E. Coffrini és F. Tesauro
avvocati)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: E. Righini és G. Conte meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-176/07. sz., S.A.B.A.R.
kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 17-én hozott azon
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú
Bíróság elutasította a Bizottság 2002. június 5-i azon határoza-
tának (HL 2003. L 77., 21. o.) megsemmisítése iránti kérelmet,
amely a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította a
többségi állami tulajdonban lévő, közszolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások számára az olasz jogszabályok által adómentes-
ségek és kedvezményes kölcsönök formájában biztosított támo-
gatási programot (C 27/99 ex NN 69/98)

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság az S.A.BA.R. SpA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 37., 2008.2.9.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. október 17-i végzése –

AGC Flat Glass Europe SA, korábban: Glaverbel SA kontra
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formater-

vezési minták) (OHIM)

(C-513/07. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet –

7. cikk, (3) bekezdés – Üvegfelület mintáját ábrázoló ábrás
védjegy – A lajstromozás megtagadása – A használat révén
megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítása – A célkö-

zönség és a figyelembe veendő terület”)

(2009/C 69/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: AGC Flat Glass Europe SA, korábban: Glaverbel SA
(képviselő: T. Koerl, Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő:
O. Mondéjar Ortuño, meghatalmazott)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-141/06. sz., Glaverbel
kontra OHIM ügyben 2007. szeptember 12-én hozott azon
ítéletével szemben benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú
Bíróság elutasította a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbe-
zési tanácsa R 986/2004-4. sz., 2006. március 1-jei azon határ-
ozatának hatályon kívül helyezése iránt benyújtott keresetet,
amely elutasította az elbíráló azon határozata ellen benyújtott
fellebbezést, amely megtagadta egy üvegfelület mintáját ábrázoló
ábrás védjegy lajstromozását a 19. és 21. osztályba tartozó
egyes áruk tekintetében

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) Az AGC Flat Glass Europe SA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 51., 2008.2.23.
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