
A Bíróság (ötödik tanács) 2009. január 30-i végzése — 
Dorel Juvenile Group, Inc. kontra Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 

minták) (OHIM) 

(C-131/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 
7. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A SAFETY 1ST szóvéd
jegy bejelentése — A megkülönböztető képesség hiánya — A 

lajstromozás megtagadása) 

(2009/C 113/33) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Dorel Juvenile Group, Inc. (képviselő: G. Simon Recht
sanwältin) 

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

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-88/06. sz., Dorel Juvenile 
Group, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek 
és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2008. január 24-én 
hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az 
Elsőfokú Bíróság elutasította a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (OHIM) második fellebbezési tanácsa 2006. január 11- 
i R 616/2004-2. sz. azon határozatának hatályon kívül helye
zése iránti keresetet, amely elutasította az elbíráló azon határo
zata ellen benyújtott fellebbezést, amely megtagadta a 12., 20., 
21. és 28. osztályba tartozó árukra vonatkozó „SAFETY 1st” 
szóvédjegy lajstromozását — A védjegy megkülönböztető 
képessége — A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 
20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 
1. kötet, 146. o.) 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a Dorel Juvenile Group Inc.-t kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 158., 2008.6.21. 

A Bíróság 2009. március 5-i végzése — Az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Provincia di Imperia 

(C-183/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — A 
megsemmisítés iránti kereset elfogadhatósági feltételei — Az 
eljáráshoz fűződő érdek — Pályázati felhívás az innovációs 
tevékenységeknek az Európai Szociális Alapból történő finan
szírozására vonatkozóan — Elutasító határozat — A megtá
madott jogi aktus esetleges megsemmisítéséből a felperes 

részére származó előny fennállása) 

(2009/C 113/34) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. 
Martin és L. Flynn meghatalmazottak) 

A másik fél az eljárásban: Provincia di Imperia (képviselők: K. 
Platteau és S. Rostagno ügyvédek) 

Tárgy 

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-351/05. sz., 
Provincia di Imperia kontra Bizottság ügyben 2008. február 14- 
én hozott ítélete ellen, amellyel az Elsőfokú Bíróság elfogadha
tónak (ugyanakkor megalapozatlannak) minősítette a felpe
resnek a 2005. június 30-i bizottsági határozat megsemmisítése 
iránti keresetét, amely határozattal a Bizottság megtagadta, hogy 
az Európai Szociális Alapból támogatást nyújtson a felperes 
részére az innovációs tevékenységekre vonatkozó pályázati 
felhívás keretében — A megsemmisítés iránti kereset elfogadha
tósági feltételeinek megsértése — Az eljáráshoz fűződő érdek 
fogalma — A megtámadott jogi aktus esetleges megsemmisíté
séből a felperes részére származó előny hiánya 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant 
elutasítja. 

2) Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 209., 2008.8.15.
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