
A Törvényszék 2010. március 3-i végzése — MarketTools 
kontra OHIM — Optimus-Telecomunicações 

(ZOOMERANG) 

(T-105/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás 
visszavonása — Okafogyottság”) 

(2010/C 134/57) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: MarketTools, Inc. (San Francisco, Amerikai Egyesült 
Államok) (képviselők: W. von der Osten-Sacken, A. González 
Hähnlein, O. Günzel és A. Wenninger, ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben S. Laitinen, 
később G. Schneider és D. Botis, meghatalmazottak) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvény
szék előtti eljárásban: Optimus-Telecomunicações, SA (Maia, 
Portugália) (képviselők: T. Colaço Dias és J. Conceição Pimenta, 
ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 253/2006-2. 
sz. ügyben) 2007. január 25-én, az Optimus-Telecomunicações, 
SA és a MarketTools, Inc. közötti felszólalási eljárás tárgyában 
hozott határozatával szemben benyújtott kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A felperes viseli saját, valamint a másik fél költségeit. 

3. A beavatkozó viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 129., 2007.6.9. 

A Törvényszék 2010. március 24-i végzése — Eriksen 
kontra Bizottság 

(T-516/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Kártérítési kereset — A thuléi (Grönland) nukleáris baleset 
közegészségügyi következményei — 96/29/Euratom irányelv 
— Valamely tagállammal szembeni intézkedések Bizottság 
általi elfogadásának elmulasztása — Jogilag nyilvánvalóan 

megalapozatlan kereset”) 

(2010/C 134/58) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Heinz Helmut Eriksen (Ebeltoft, Dánia) (képviselő: I. 
Anderson ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: E. White és M. Patakia 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Kártérítési kereset a felperes által azon okból elszenvedett kár 
megtérítése iránt, hogy a Bizottság állítólagosan elmulasztotta 
megtenni a szükséges intézkedéseket Dániának arra való köte
lezése érdekében, hogy az megfeleljen a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszé
lyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági 
előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelvnek (HL L 159., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 5. fejezet 2. kötet 291. o), és rendelkezéseit 
alkalmazza a thuléi (Grönland) nukleáris baleset által érintett 
munkavállalók esetében 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék Heinz Helmut Eriksent kötelezi a költségek viselé
sére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21.

HU C 134/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.22.


