
A Bíróság (ötödik tanács) 2009. január 20-i végzése — 
Sebirán, S.L. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), El Coto de 

Rioja S.A. 

(C-210/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 8. 
cikk, (1) bekezdés, b) pont — Összetéveszthetőség — A „Coto 
D'Arcis” ábrás védjegy — A „COTO DE IMAZ” és az „EL 
COTO” szóvédjegyek jogosultjának felszólalása — A lajstro

mozás részbeni megtagadása) 

(2009/C 113/35) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Sebirán, S.L. (képviselő: J. A. Calderón Chavero, ügyvéd) 

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. 
Laporta Insa, meghatalmazott), El Coto de Rioja S.A. (képvi
selők: J. Grimau Munoz és J. Villamor Muguerza, ügyvédek) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-332/04. sz., Sebirán 
kontra OHIM és El Coto de Rioja ügyben 2008. március 28- 
án hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az 
Elsőfokú Bíróság elutasította a Sebirán, S.L.-nek a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsa 2004. június 15-i határo
zatának (R 550/2003-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezésére 
irányuló kereseti kérelmét 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a Sebirán S.L.-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19. 

A Bíróság 2009. február 3-i végzése — Massimo Giannini 
kontra Európai Közösségek Bizottsága 

(C-231/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi közszolgálat — Tisztességes eljá
ráshoz való jog — A személyzeti szabályzat 4., 27. és 29. 
cikkének megsértése — A hátrányos megkülönböztetés tilal
mának elve — Szolgálati érdek és gondoskodási kötelezettség 
— Bizonyítékok elferdítése és a bizonyításfelvétel szabályai — 
Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan 

megalapozatlan fellebbezés) 

(2009/C 113/36) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Massimo Giannini (képviselők: L. Levi és C. Ronzi 
ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők: G. Berscheid és L. Lozano Palacios meghatalma
zottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-100/04. sz., Giannini 
kontra Bizottság ügyben 2008. március 12-én hozott ítélete 
(amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a fellebbező azon 
keresetét, amely a COM/A/9/01 versenyvizsga vizsgabizottsá
gának a fellebbezőt a gazdasági és statisztikai területen tisztvi
selők felvétele céljából létrehozandó tartaléklistára fel nem vevő 
határozatának megsemmisítésére, másrészt kártérítési kérelem 
megítélésére irányult) ellen benyújtott fellebbezés — A tisztes
séges eljáráshoz való jognak az eljárás túlzott elhúzódása követ
keztében történő megsértése — A személyzeti szabályzat 4., 27. 
és 29. cikkének, valamint a szolgálati érdeknek és a gondosko
dási kötelezettségnek a megsértése — A hátrányos megkülön
böztetés tilalma elvének és a bizonyításfelvétel szabályainak 
megsértése. 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság M. Gianninit kötelezi a fellebbezés költségeinek viselé
sére. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30.
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