
megsértése — Ügyvédi iroda — Egy kozmetikai védjegy törlé
sére irányuló kérelemmel kapcsolatos saját gazdasági érdek 
hiánya — Érzékelhető eltérés a bejelentett védjegyet képező 
kifejezések társítása és a célközönség szokásos nyelvhasznála
tában a szóban forgó termékeknek vagy szolgáltatásoknak, 
illetve ezek lényegi jellemzőinek leírására alkalmazott kifejezések 
között 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Lancôme parfums et beauté & Cie SNC-t kötelezi a 
költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. február 23-i ítélete (a Court 
of Appeal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Maria Teixeira kontra London Borough of 

Lambeth, Secretary of State for the Home Department 

(C-480/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Személyek szabad mozgása — Tartózkodási jog — 
A korábban másik tagállamban dolgozó és szakmai tevékeny
ségének megszűnését követően is ott maradó tagállami állam
polgár — A fogadó tagállamban szakképzésen részt vevő 
gyermek — Saját megélhetési eszközök hiánya — 
1612/68/EGK rendelet — 12. cikk — 2004/38/EK irányelv) 

(2010/C 100/08) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Court of Appeal 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Maria Teixeira 

Alperes: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the 
Home Department 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Court of Appeal 
(Egyesült Királyság) — Az Unió polgárainak és családtagjaiknak 

a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózko
dáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módo
sításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, 
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 
90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különki
adás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.) értelmezése — Az Unió olyan 
polgárának tartózkodási joga az Egyesült Királyságban, aki már 
nem minősül munkavállalónak és már nem jogosult tartózko
dásra a munkavállalók szabad mozgásáról szóló rendelkezések 
értelmében — Az ilyen polgár gyermekének joga, hogy szak
képzésének befejezése céljából az Egyesült Királyságban 
maradjon — Az anya joga, hogy felügyeletet ellátó szülőként 
gyermekével maradjon 

Rendelkező rész 

1. Valamely tagállam azon állampolgára, aki annak a másik tagál
lamnak a területén, ahol gyermeke tanulmányokat folytat, 
korábban alkalmazásban állt, az alapeljárásbelihez hasonló körül
mények esetén, a gyermek tényleges felügyeletét ellátó szülői minő
ségében, hivatkozhat a fogadó tagállamban való tartózkodási 
jogára kizárólag az 1992. július 27-i 2434/92/EGK tanácsi 
rendelettel módosított, a munkavállalók Közösségen belüli szabad 
mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi 
rendelet 12. cikke alapján is, anélkül hogy meg kellene felelnie 
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, vala
mint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, 
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK 
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvben meghatározott feltételeknek. 

2. A fogadó tagállamban való tartózkodási jog, amely az 1612/68 
rendelet 12. cikkének megfelelően a tanulmányok folytatásához 
való jogot gyakorló gyermek tényleges felügyeletét ellátó szülőt illeti 
meg, nincs ahhoz a feltételhez kötve, hogy e szülőnek megfelelő 
anyagi fedezettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy tartózkodási ideje 
alatt ne jelentsen terhet e tagállam szociális segítségnyújtási rend
szerének, továbbá hogy ugyanott teljes körű egészségbiztosítással is 
kell rendelkeznie. 

3. A fogadó tagállamban való tartózkodási jog, amely a migráns 
munkavállaló gyermekének tényleges felügyeletét ellátó szülőt illeti 
meg azon időszak alatt, amikor a gyermek e tagállamban tanul
mányokat folytat, nincs ahhoz a feltételhez kötve, hogy a gyermek 
valamelyik szülője akkor, amikor a gyermek a tanulmányait 
megkezdte, migráns munkavállalóként szakmai tevékenységet foly
tatott az említett tagállamban.
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4. A fogadó tagállamban való tartózkodási jog, amely a migráns 
munkavállaló gyermekének tényleges felügyeletét ellátó szülőt illeti 
meg azon időszak alatt, amikor a gyermek e tagállamban tanul
mányokat folytat, megszűnik a gyermek nagykorúvá válásával, 
kivéve ha a gyermeknek továbbra is szüksége van e szülő jelenlétére 
és gondoskodására ahhoz, hogy tanulmányait folytatni tudja és be 
tudja fejezni. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság (második tanács) 2010. február 25-i ítélete 
(a Bundesverwaltungsgericht — Németország előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Müller Fleisch GmbH 

kontra Land Baden-Württemberg 

(C-562/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(A szarvasmarha szivacsos agyvelőbántalom ellenőrző 
rendszere — 999/2001/EK rendelet — 30 hónaposnál idősebb 
szarvasmarhák — Rendes vágás — Emberi fogyasztásra szánt 
hús — Kötelező szűrővizsgálat — Nemzeti szabályozás — 
Vizsgálati kötelezettség — Kiterjesztés — 24 hónaposnál 

idősebb szarvasmarhák) 

(2010/C 100/09) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bundesverwaltungsgericht 

Az alapeljárás felei 

Felperes: a Müller Fleisch GmbH 

Alperes: Land Baden-Württemberg 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesverwaltungs
gericht — A 2001. június 22-i 1248/2001/EK bizottsági rende
lettel (HL L 173., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 
32. kötet, 450. o.) módosított, egyes fertőző szivacsos agyvelő
bántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszá
molásukra vonatkozó szabályok megállapításáról 999/2001/EK 
rendelet (HL L 147., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 
32. kötet, 289. o.) III. melléklete A. fejezetének I. részével össze
függésben értelmezett 6. cikkének (1) bekezdésének értelmezése 

— Minden 30 hónaposnál idősebb, rendes vágással levágott és 
emberi fogyasztásra szánt szarvasmarha BSE-szűrővizsgálatra 
való kötelezése — Nemzeti szabályozás, amely a vizsgálati köte
lezettséget valamennyi, 24 hónapnál idősebb szarvasmarhára 
kiterjeszti. 

Rendelkező rész 

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük 
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megálla
pításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével, valamint ezen rendelet 
2001. június 22-i 1248/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 
III. melléklete A. fejezetének I. részével nem ellentétes az olyan nemzeti 
szabályozás, amelynek értelmében minden 24 hónaposnál idősebb 
szarvasmarhán szivacsos agyvelőbántalom tekintetében szűrővizsgálatot 
kell végezni. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2010. február 25-i ítélete 
(a Fővárosi Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — Sió-Eckes Kft. kontra Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve 

(C-25/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közös agrárpolitika — 2201/96/EK rendelet — 
A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös 
szervezése — 1535/2003/EK rendelet — A feldolgozott 
gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási programja — 
Feldolgozott termékek — Őszibarack szirupban és/vagy termé

szetes gyümölcslében — Késztermékek) 

(2010/C 100/10) 

Az eljárás nyelve: magyar 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Fővárosi Bíróság 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Sió-Eckes Kft. 

Alperes: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi 
Szerve
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