
Rendelkező rész 

1. A Portugál Köztársaság — mivel nem fogadta el a Lourosa 
településen található Limas és Linos üzemen kívüli kőbányákban 
jogellenesen lerakott hulladékok kezelésének keretében a szükséges 
intézkedéseket — nem teljesítette a hulladékokról szóló, 1975. 
július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvet kodifikáló, a hulladé
kokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 4. és 8. cikkéből, valamint a felszín alatti vizek 
egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 
1979. december 17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének b) 
pontjából és 5. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. A Bíróság a Portugál Köztársaságot saját költségeinek viselésén 
felül kötelezi az Európai Bizottság költségei kétharmadának vise
lésére. A Bizottság maga viseli saját költségeinek egyharmadát. 

( 1 ) HL C 82., 2009.4.4. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2010. június 24-i ítélete — 
Barbara Becker kontra Harman International Industries, 
Inc., Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 

formatervezési minták) (OHIM) 

(C-51/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 
8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A Barbara Becker 
szóvédjegy — A BECKER és a BECKER ONLINE PRO 
közösségi szóvédjegyek jogosultjának felszólalása — Az 
összetéveszthetőség értékelése — A megjelölések fogalmi 

hasonlóságának értékelése) 

(2010/C 221/15) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: Barbara Becker (képviselő: P. Baronikians, 
Rechtsanwalt) 

A többi fél az eljárásban: Harman International Industries (képvi
selő: M. Vanhegan, barrister), Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: G. 
Schneider, meghatalmazott) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-212/07. sz., Harman Inter
national Industries kontra OHIM — Becker (Barbara Becker) 

ügyben 2008. december 2-án hozott azon ítélete elleni felleb
bezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezte a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) első fellebbezési taná
csának 2007. március 7-én hozott R-502/2006-1. sz. azon 
határozatát, amely hatályon kívül helyezte a felszólalási 
osztálynak a Harman International Industries, Inc. által benyúj
tott felszólalás alapján a 9. osztályba tartozó árukra vonatkozó 
„Barbara Becker” szóvédjegy lajstromozását megtagadó hatá
rozatát 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának 
T-212/07. sz., Harman International Industries kontra OHIM 
— Becker (Barbara Becker) ügyben 2008. december 2-án hozott 
ítéletét hatályon kívül helyezi. 

2. Az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé. 

3. A költségekről jelenleg nem határoz. 

( 1 ) HL C 82., 2009.4.4. 

A Bíróság (első tanács) 2010. június 10-i ítélete (a 
Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — Leo-Libera GmbH kontra Finanzamt 

Buchholz in der Nordheide 

(C-58/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hozzáadottérték-adó 
— 2006/112/EK irányelv — A 135. cikk (1) bekezdésének i) 
pontja — Fogadások, sorsolásos játékok és egyéb szerencse
játékok mentessége — Feltételek és korlátozások — A 

tagállamok meghatározásra vonatkozó jogköre) 

(2010/C 221/16) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bundesfinanzhof 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Leo-Libera GmbH 

Alperes: Finanzamt Buchholz in der Nordheide

HU C 221/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.14.


