
A Törvényszék 2010. március 8-i végzése — Maxcom 
kontra OHIM — Maxdata Computer (maxcom) 

(T-155/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavo
nása — Okafogyottság”) 

(2010/C 134/61) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Lengyelország) (képviselő: P. 
Kral ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Schimanek-Walicka 
meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Maxdata 
Computer GmbH & Co. KG (Marl, Németország) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Maxdata Computer 
GmbH & Co KG és a Maxcom sp. z o.o. közötti felszólalási 
eljárásra vonatkozó, 2009. január 30-i határozata 
(R 1019/2008-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A Maxcom Sp. z o.o. maga viseli a saját költségeit, valamint az 
OHIM részéről felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 153., 2009.7.4. 

A Törvényszék elnökének 2010. március 26-i végzése — 
SNF kontra ECHA 

(T-1/10. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — REACH — Az akri
lamid különös aggodalomra okot adó anyagként történő 
azonosítása — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes 

intézkedések iránti kérelem — Sürgősség hiánya”) 

(2010/C 134/62) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Franciaország) (képvi
selők: K. Van Maldegem és R. Cana ügyvédek, valamint P. Sellar 
solicitor) 

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (képviselők: M. 
Heikkila és W. Broere meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2009. december 7-i, 
az akrilamidot a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyi
anyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módo
sításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, 
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 396., 1. o.) 59. cikke alapján különös aggoda
lomra okot adó anyagként azonosító határozata végrehajtásának 
felfüggesztése iránti kérelem 

Rendelkező rész 

1. A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. 

2. A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

HU C 134/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.22.


