
A Törvényszék 2010. május 12-i ítélete — Bui Van kontra 
Bizottság 

(T-491/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — 
Besorolási fokozatba történő besorolás — Közigazgatási aktus 
visszavonása — Bizalomvédelem — Ésszerű határidő — 

Meghallgatáshoz való jog) 

(2010/C 179/63) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Franciaország) 
(képviselő: P. Nelissen Grade ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és G. Berscheid meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) F-51/07. sz., Bui 
Van kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11-én hozott 
ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, és 
ezen ítélet hatályon kívül helyezése iránti fellebbezés. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 
F-51/07. sz., Bui Van kontra Bizottság ügyben 2008. szep
tember 11-én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi annyiban, 
amennyiben az 1 500 euró kártérítést állapít meg Philippe Bui 
Van részére. 

2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. A Törvényszék az ügyet visszautalja a Közszolgálati Törvényszék 
elé abból a célból, hogy az határozzon a kártérítési kérelemről. 

4. A Törvényszék a költségekről nem határoz. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Törvényszék 2010. május 11-i ítélete — Wessang kontra 
OHIM — Greinwald (star foods) 

(T-492/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A star foods 
közösségi ábrás védjegy bejelentése — A STAR SNACKS 
korábbi közösségi szó- és ábrás védjegyek bejelentése — 
Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 
40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
(jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 

b) pontja)”) 

(2010/C 179/64) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Franciaország) (képvi
selő: A. Grolée ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Führer et G. Schneider 
meghatalmazottak) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvény
szék előtti eljárásban: Greinwald GmbH (Kempten, Németország) 
(képviselő: A. Schulz ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 
17-i, a Nicolas Wessang és a Greinwald GmbH. közötti felszó
lalási eljárás tárgyában hozott határozata (R 1408/2007-4. sz. 
ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik 
fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 17-i határozatát 
(R 1408/2007-4. sz. ügy). 

2. A Greinwald GmbH maga viseli saját költségeit, valamint Nicolas 
Wessang költségeinek egyharmadát. 

3. Nicolas Wessang maga viseli saját költségeinek kétharmadát.

HU 2010.7.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 179/37


