
Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-198/05. sz., Mebrom 
kontra Bizottság ügyben 2007. május 22-én hozott ítélete ellen 
benyújtott fellebbezés, amely ítéletében az Elsőfokú Bíróság 
mint megalapozatlant elutasította a felperest állítólagosan azon 
oknál fogva ért kár megtérítésére irányuló keresetet, hogy a 
Bizottság 2005. január és február hónapban elmulasztotta az 
ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 244., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás.15 fejezet, 5. kötet, 190. o.) 6. és 7. cikke 
szerinti rendszer bevezetését, amely lehetővé tette volna a 
felperes számára, hogy metil-bromidot importáljon az Európai 
Unió területére 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a Mebrom NV-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 247., 2007.10.20. 

A Bíróság 2009. január 20-i végzése — Jörn Sack kontra 
Bizottság 

(C-38/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — Díjazás — Az egységvezetők 
számára előírt beosztási pótlék nem alkalmazása az A*14 
besorolási fokozatú jogi tanácsadóra — Az egyenlő bánásmód 

elve) 

(2009/C 141/36) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Jörn Sack (képviselő: D. Wahlo Rechtsanwalt) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (kép
viselők: B. Wägenbaur és J. Currall meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-66/05. sz., Sack kontra 
Bizottság ügyben 2007. december 11-én hozott ítélete ellen 
benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság elutasította 
a felperesnek a havi illetményét 2004. májusától 2005. febru
árjáig terjedő időszakra megállapító határozatok megsemmisí
tése iránti kérelmet, az ezen illetmény újbóli megállapítására 
irányuló kérelmet és a felperes panaszát kifejezetten elutasító 
határozat megsemmisítése iránti kérelmet tartalmazó keresetét 
— Az egységvezetők számára előírt beosztási pótlék nem alkal
mazása a Bizottság jogi szolgálatánál valamely munkacsoport 
koordinátori feladatait ellátó A*14 besorolási fokozatú jogi 
tanácsadóra — Az egyenlő bánásmód elvének megsértése 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) J. Sack maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai 
Közösségek Bizottságánál felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 107., 2008.4.26. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. március 5-i végzése — 
K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG kontra Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia 

Couto Simões, Marly Lima Jatobá 

(C-90/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — A CORPO LIVRE közös
ségi ábrás védjegy lajstromozása iránti kérelem — A LIVRE 
korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek jogosultjának 
felszólalása — A korábbi védjegyek használatára vonatkozó 
bizonyíték késedelmes benyújtása — A felszólalás elutasítása) 

(2009/C 141/37) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (képviselő: 
D. Spohn ügyvéd) 

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (véd
jegyek és formatervezési minták) (képviselő: G. Schneider 
meghatalmazott), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, 
Cláudia Couto Simões, Marly Lima Jatobá 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-86/05. sz., K & L 
Ruppert Stiftung kontra OHIM — Lopes de Almeida Cunha 
és társai ügyben 2007. december 12-én hozott azon ítélete 
ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság eluta
sította a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó „LIVRE” 
nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek jogosultja által az OHIM 
első fellebbezési tanácsa által 2004. december 7-én hozott azon 
határozat ellen benyújtott hatályon kívül helyezés iránti kerese
tet, amely elutasította a felszólalási osztály azon határozata ellen 
benyújtott fellebbezést, amely elutasította a 18. és 25. osztályba 
tartozó áruk vonatkozó „CORPO LIVRE” közösségi ábrás 
védjegy lajstromozásával szemben benyújtott felszólalását — 
Felszólalási eljárás — A felszólalásnak a korábbi védjegyek hasz
nálatára vonatkozó bizonyíték késedelmes benyújtására alapított 
elutasítása. 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG-t kötelezi 
a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 142., 2008.6.7.
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