
2009. február 16-án benyújtott kereset – Micro Shaping 
kontra OHIM (>packaging) 

(T-64/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/36) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Micro Shaping Ltd (Worthing, Egyesült Királyság) 
(képviselő: A. Franke ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
első fellebbezési tanácsának az R 1063/2008-1. sz. ügyben a 
006354311. sz., „>packaging” közösségi védjegybejelentéssel 
kapcsolatban hozott 2008. december 11-i határozatát; 

— az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: a „>packaging” ábrás védjegy a 16., 
17. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében 
(6 354 311. sz. védjegybejelentés). 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést részben 
elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet ( 1 ) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) 
pontjának a megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik 
a szükséges megkülönböztető képességgel, és nem kell rendel-
kezésre állnia, valamint a 40/94 rendelet 73. cikkében előírt 
meghallgatáshoz való jog megsértése. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi 
rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. 
fejezet, 1. kötet, 146. o.) 

A Közszolgálati Törvényszék F-136/06 sz., Reali kontra 
Bizottság ügyben 2008. december 11-én hozott ítélete 
ellen Enzo Reali által 2009. február 14-én benyújtott 

fellebbezés 

(T-65/09. P. sz. ügy) 

(2009/C 102/37) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: Enzo Reali (Firenze, Olaszország) (képviselő: S. 
Pappas ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 

A fellebbező kérelmei 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott 
határozatot, és következésképpen semmisítse meg a kineve-
zésre jogosult hatóság határozatát; 

— kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen fellebbezéssel a fellebbező a Közszolgálati Törvényszék 
F-136/06. sz. ügyben ( 1 ) hozott ítéletének hatályon kívül helye-
zését kéri, amely ítélet elutasította a fellebbezőnek a szerződés-
kötésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítésére 
irányuló keresetét, amely a Bizottságnál történő szolgálatba 
lépésekor szerződéses alkalmazottként sorolta be besorolási és 
fizetési fokozatba. 

Keresete alátámasztására a fellebbező négy jogalapot hoz fel. 

Először is azt állítja, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen 
alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy a bizonyos 
általános végrehajtási rendelkezések jogellenességére vonatko-
zóan az elsőfokú eljárás során felhozott kifogás elfogadhatatlan 
volt, mivel e jogalapra nem hivatkozott panaszában a pert 
megelőző eljárás során. A fellebbező úgy érvel, hogy a Bizottság 
hatáskörének hiányára vonatkozó kérdést – amelyre a jogelle-
nességi kifogása vonatkozik – a Törvényszéknek hivatalból 
kellett volna felhoznia. Másodlagosan a fellebbező azt állítja, 
hogy még ha a Törvényszék nem is volt köteles hivatalból vizs-
gálni e kérdést, e jogalapot elfogadhatónak kellett volna tekin-
teni, mivel a besorolása konkrét szempontjának jogszerűségét 
már az eredeti panaszban megkérdőjelezte.

HU 2009.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 102/23


