
rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, tele
víziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendel
kezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.) 1. 
cikke a) és b) pontjának, illetve a műholdas műsorsugárzásra 
és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és 
szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. 
szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 248., 15. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 134. o.) 
értelmezése — Labdarúgó-mérkőzések továbbközvetítésére 
vonatkozó kizárólagos jogok ellenszolgáltatás ellenében történő 
biztosítása — Más tagállamok piacán jogszerűen forgalmazott, 
az ilyen mérkőzések megtekintését lehetővé tevő dekódereknek 
az Egyesült Királyságban a kizárólagos jogok megsértésével 
történő értékesítése 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság elutasítja az Union des associations européennes de 
football (UEFA), a British Sky Broadcasting Ltd, a Setanta Sports 
Sàrl és a The Motion Picture Association által az eljárásban való 
részvétel iránt előterjesztett kérelmeket. 

2. A költségekről nem szükséges határozni. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio 
kontra Európai Bizottság 

(C-513/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — Szociális biztonság — 
A tisztviselő egyes orvosi költségeinek 100 %-os megtérítése 
iránti kérelem kifejezett elutasítása — Részben nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 100/16) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (képviselő: G. Cipressa meghatalmazott) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. dal Ferro avvocato) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-143/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott azon 
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 

Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította az Európai Közösségek 
közös egészségbiztosítási rendszere kifizető hivatala határozata
inak megsemmisítése iránti kérelmet, amely határozatok megta
gadták egyrészről egyes, a felperes részéről felmerült orvosi költ
ségek 100 %-os átvállalását, másrészről az elismert tudású szak
orvossal való konzultációkra alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően az orvosi vizsgálat költségeinek megtérítését, vala
mint elutasította az az iránti kérelmet, hogy az Elsőfokú Bíróság 
a Bizottságot kötelezze az orvosi költségek bizonyos összege
inek megfizetésére. 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság L. Marcucciót kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio 
kontra Európai Bizottság 

(C-528/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — A tisztviselő egyes orvosi 
költségeinek 100 %-os megtérítése iránti kérelem 
kifejezett elutasítása — A Közszolgálati Törvényszék 
hatáskör-átengedésről szóló végzése — Részben nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 100/17) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (képviselők: G. Cipressa avvocato) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. dal Ferro avvocato) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-144/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott azon 
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 
Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította egyrészről a felpe
resnek az egyes orvosi költségek 100 %-os átvállalására vonat
kozó kérelmét elutasító határozat megsemmisítése iránti 
kérelmet, másrészről az arra irányuló kérelmet, hogy az Első
fokú Bíróság a fellebbező orvosi költségeinek kiegészítő megté
rítése vagy kártérítés címén kötelezze a Bizottságot a fellebbe
zőnek 89,56 euró összeg megfizetésére.
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Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság L. Marcucciót kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. január 15-i végzése — 
Messer Group GmbH kontra Air Products and Chemicals 
Inc., Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 

formatervezési minták) 

(C-579/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közösségi 
védjegy — 40/94/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont 
— A Ferromix, Inomix és Alumix szóvédjegyek — 
FERROMAXX, INOMAXX és ALUMAXX korábbi védjegyek 
— A jogosult felszólalása — Az érintett vásárlóközönség — 
A hasonlóság mértéke — A korábbi védjegy gyenge 

megkülönböztető képessége — Összetéveszthetőség) 

(2010/C 100/18) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Messer Group GmbH (képviselők: W. Graf v. Schwerin 
és J. Schmidt Rechtsanwälte) 

A többi fél az eljárásban: Air Products and Chemicals Inc. (képvi
selő: S. Heurung Rechtsanwältin), Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták (képviselő: 
D. Botis meghatalmazott) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-305/06–307/06. sz., Air 
Products and Chemicals kontra OHIM ügyben 
2008. október 15-én hozott azon ítélete ellen benyújtott felleb
bezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezte a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) második fellebbezési 
tanácsának 2006. szeptember 12-i azon határozatait, 
amelyekben elutasította az 1. osztályba tartozó árukra vonat
kozó „FERROMAXX”, „INOMAXX” és „ALUMAXX” közösségi 
szóvédjegyek jogosultja által a törlési osztály azon határozatai 
ellen benyújtott fellebbezést, amelyekben az részben elutasította 
a „FERROMIX”, „INOMIX” és „ALUMIX” szóvédjegyek 1. és 

4. osztályba tartozó áruk tekintetében történő lajstromozása 
iránti kérelmekkel szemben benyújtott felszólalást 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést és a csatlakozó fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Messer Group GmbH-t kötelezi a saját költségeinek 
és az Air Products and Chemicals Inc. költségeinek a megtérítésére. 

3. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták) (OHIM) maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 55., 2009.3.7. 

A Bíróság 2010. január 22-i végzése — Makhteshim-Agan 
Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl 

kontra Európai Bizottság 

(C-69/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Gyorsított eljárás) 

(2010/C 100/19) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia 
Srl, Magan Italia Srl (képviselők: K. Van Maldegem és C. Mereu 
ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: 
N. B. Rasmussen és L. Parpala meghatalmazottak) 

Tárgy 

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (hatodik tanács) T-393/06. sz., 
Makhteshim-Agan Holding és társai kontra Bizottság ügyben 
2008. november 26-án hozott végzése ellen, amellyel az 
Elsőfokú Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította az azinfosz- 
metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozata
láról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 230., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet 
11. kötet 332. o.) I. mellékletébe való felvételére vonatkozó 
javaslat előterjesztésének megtagadásáról szóló, állítólagosan a 
2006. október 12-i levélben (D/531125) foglalt bizottsági hatá
rozat megsemmisítésére irányuló keresetet — Keresettel megtá
madható jogi aktus
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