
Másodszor a vitatott határozat tévesen értékeli az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
szereplő kivételt, mivel az szerepel benne, hogy a szóban forgó 
dokumentumok nyilvánosságra hozatala sértené az érintettek 
személyiségi jogait, és/vagy mivel e határozatban nem vették 
figyelembe a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja valódi jellegét, 
és/vagy mivel azt tartalmazza, hogy az Európai Parlament tagjai 
asszisztenseinek nyilvános jegyzékeihez való hozzáférés iránti 
közérdek elveszti jelentőségét onnantól, amikor az érintett emlí
tett állása megszűnik. 

Ezenfelül a vitatott határozat lényeges eljárási követelményeket 
sért, mivel az 1049/2001/EK rendelet 8. cikkével ellentétesen 
nem tájékoztatja a felpereseket a megerősítő kérelmük elutasítá
sával szembeni jogorvoslati lehetőségekről. 

Végül a vitatott határozat a demokrácia, az átláthatóság, az 
arányosság, az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma elvét is sérti, mivel megtagadja a hozzáférést nyilvános 
iratokhoz, holott ezen iratok az 1049/2001/EK rendelet alapján 
korábban hozzáférhetők voltak. 

( 1 ) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.). 

( 2 ) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 8., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.). 

2010. április 29-én benyújtott kereset — Avery Dennison 
kontra OHIM — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON) 

(T-200/10. sz. ügy) 

(2010/C 161/88) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Avery Dennison Corp. (képviselők: E. Armijo Chávarri 
és A. Castán Pérez-Gómez, ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dennison Hesperia, 
SA (Torrejón de Ardoz, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül vagy másodlagosan, 
módosítsa az OHIM második fellebbezési tanácsának az 
R 798/2009-2. sz. ügyben 2010. február 9-én hozott hatá
rozatát; 

— az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes 

A bejelentett közösségi védjegy: az „AVERY DENNISON” szóvéd
jegy, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 16., 17., 19., 20., 
22., 24., 28., 35., 37., 38., 39.,40., 41. és 42. osztályba tartozó 
áruk és szolgáltatások tekintetében — 3 825 114. sz. védjegybe
jelentés 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
Dennison Hesperia, S.A.. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 1 996 088 sz. 
DENNISON spanyol védjegy, a 16. osztályba tartozó áruk tekin
tetében 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály részben helyt 
adott a felszólalásnak. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 207/09 rendelet 42. 
cikke (2) és (3) bekezdésének, illetve másodlagos jelleggel 8. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának téves értelmezése. 

A Törvényszék 2010. április 16-i végzése — DB Schenker 
Rail Deutschland kontra Bizottság 

(T-109/04. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 161/89) 

Az eljárás nyelve: német 

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 146., 2004.5.29. 

A Törvényszék 2010. április 13-i végzése — Unity OSG 
FZE kontra Tanács 

(T-511/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 161/90) 

Az eljárás nyelve: angol 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7.

HU C 161/56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.19.


