
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

Az Elsőfokú Bíróság 2009. február 12-i ítélete – Lee/DE
kontra OHIM – Cooperativa italiana di ristorazione

(PIAZZA del SOLE)

(T-265/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A PIAZZA del
SOLE közösségi ábrás védjegy bejelentése – A PIAZZA és
PIAZZA D'ORO korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek
– Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A
40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A

megjelölések hasonlóságának hiánya”)

(2009/C 82/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Sara Lee/DE NV (Utrecht, Hollandia) (képviselő:
C. Hollier-Larousse ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Cooperativa italiana di ristorazione
Soc. coop. Rl (Reggio d'Emilia, Olaszország) (képviselő:
D. Caneva ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2006. július 5-i, a
Sara Lee/DE NV és a Cooperativa italiana di ristorazione Soc.
coop. rl közötti felszólalási eljárás tárgyában hozott határozata
(R 235/2005-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Sara Lee/DE NV-t kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 294., 2006.12.2.

Az Elsőfokú Bíróság 2009. február 20-i ítélete – Bizottság
kontra Bertolete és társai

(T-359/07. P–T-361/07. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Fellebbezés – Közszolgálat – Az OIB szerződéses alkalma-
zottai – A belga jog szerinti volt munkavállalók – Az alkalma-
zási feltételek megváltozása – Illetményt megállapító bizottsági

határozatok – Egyenlő bánásmód”)

(2009/C 82/41)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
D. Martin és L. Lozano Palacios, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert,
Belgium) és az Európai Közösségek Bizottságának további nyolc
szerződéses alkalmazottja, akiknek a neve a ítélet mellékletében
szerepel; Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgium) és
az Európai Közösségek Bizottságának további 19 szerződéses
alkalmazottja, akiknek a neve a ítélet mellékletében szerepel;
Béatrice Ider (Halle, Belgium); Marie-Claire Desorbay (Meise,
Belgium) és Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgium)
(képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második
tanács) a Bertolete és társai kontra Bizottság ügyben (F-26/06.
sz., az EBHT-ban még nem tették közzé), az Abarca Montiel és
társai kontra Bizottság ügyben (F-24/06. sz., az EBHT-ban még
nem tették közzé) és az Ider és társai kontra Bizottság ügyben
(F-25/06. sz., az EBHT-ban még nem tették közzé) 2007.
július 5-én hozott ítélete ellen, ezen ítéletek hatályon kívül
helyezése iránt benyújtott három fellebbezés.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Közszolgálati
Törvényszéknek az Bertolete és társai kontra Bizottság ügyben
(F-26/06. sz., az EBHT-ban még nem tették közzé), az Abarca
Montiel és társai kontra Bizottság ügyben (F-24/06. sz., az
EBHT-ban még nem tették közzé) és az Ider és társai kontra
Bizottság ügyben (F-25/06. sz., az EBHT-ban még nem tették
közzé) 2007. július 5-én hozott ítéletét.

2) Az Elsőfokú Bíróság elutasítja az elsőfokú eljárás felpereseinek,
Marli Bertolete-nek és a Bizottság további 8 szerződéses alkalma-
zottjának, akiknek a neve a mellékletben szerepel, Sabrina Abarca
Montielnek és a Bizottság további 19 szerződéses alkalmazott-
jának, akiknek a neve a mellékletben szerepel és Béatrice Idernek,
Marie-Claire Desorbay-nak és Lino Noschese-nek a keresetét.
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