
Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH-t kötelezi a 
költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 102., 2009.5.1. 

A Törvényszék 2010. július 7-i ítélete — Valigeria Roncato 
kontra OHIM — Roncato (CARLO RONCATO) 

(T-124/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CARLO 
RONCATO közösségi szóvédjegy bejelentése — Az RV 
RONCATO nem lajstromozott nemzeti ábrás védjegyek és 
RONCATO szóvédjegy — Az RV RONCATO korábbi 
nemzeti ábrás védjegyek és RONCATO korábbi szóvédjegy 
— A korábbi védjegyek megkülönböztető képessége és jó 
hírneve tisztességtelen kihasználásának hiánya — Viszony
lagos kizáró ok — A bejelentett védjegy használata alapos 
okának megléte — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) és 
(5) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének 

(4) és (5 bekezdése)”) 

(2010/C 221/70) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Valigeria Roncato SpA (Campodarsego, Olaszország) 
(képviselők: P. Perani és P. Pozzi ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvény
szék előtti eljárásban: Roncato Srl (Campodarsego) (képviselők: M. 
Cartella és M. Fazzini ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Valigeria Roncato SpA 
és a Roncato Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában 2009. 
január 23-án hozott határozatával (R 237/2008-1. és 
R 236/2008-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Valigeria Roncato SpA-t kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 129., 2009.6.6. 

A Törvényszék 2010. június 9-i végzése — BASF Plant 
Science és társai kontra Bizottság 

(T-293/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Jogszabályok közelítése — Géntechnológiával módosított szer
vezetek szándékos kibocsátása a környezetbe — A forgalomba 
hozatal engedélyezésére vonatkozó eljárás — A határozatho
zatal elmulasztása — Intézményi mulasztás megállapítása 
iránti kereset — A jogvita tárgytalanná válása — 

Okafogyottság) 

(2010/C 221/71) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Német
ország), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Svédország), Amylo
gene HB (Svalöv, Svédország) és BASF Plant Science Co. GmbH, 
korábban: BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, 
Németország) (képviselők: D. Waelbroeck és U. Zinsmeister 
ügyvédek, és D. Slater solicitor) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. O’Reilly és M. C. Zadra 
meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: Dán Királyság (képviselők: J. 
Bering Liisberg és R. Holdgaard meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Kérelem annak megállapítása iránt, hogy a Bizottság, mivel az 
Amflora géntechnológiával módosított burgonya forgalomba 
hozatala céljából a felperesek által benyújtott bejelentés 
tárgyában nem hozott határozatot, nem teljesítette a géntech
nológiával módosított szervezetek környezetbe történő szán
dékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 106., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 77. o.) 18. cikkének (1) 
bekezdéséből, és a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 23. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 124. o.) 5. 
cikkéből eredő kötelezettségeit.
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A végzés rendelkező része 

1. A jelen keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

A Törvényszék 2010. június 29-i végzése — Mauerhofer 
kontra Bizottság 

(T-515/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„»Bizottság 2007« keretmegállapodás — Szakértőkkel való 
szerződéskötés a harmadik országoknak nyújtott támogatással 
kapcsolatos intézkedések keretében — Szakértői feladatok — 
A Bizottság elszámolható munkanapokkal kapcsolatos intéz
kedése — Megsemmisítés iránti kereset — Megtámadható 
aktus hiánya — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset 
— Okozati összefüggés — Nyilvánvalóan minden jogi alapot 

nélkülöző kereset”) 

(2010/C 221/72) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Volker Mauerhofer (Bécs, Ausztria) (képviselő: J. Schart
müller ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: S. Boelaert meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a Bizottság 2008. szeptember 9-i, a 2007/146271. sz. 
a Bizottság és a Bosznia és Hercegovinában kivitelezett „Érték
lánc-elemzés” projektben keretszerződést kötő félként részt vevő 
fél között létrejött egyedi szerződést módosító, a fent említett 
keretszerződést kötő féllel létrejött szerződés értelmében az ez 
utóbbi által a Bizottság felé elszámolható, a felperes által telje
sített munkanapok számának csökkentését előíró belső utasítá
sának megsemmisítése iránti kérelem, másrészt kártérítés iránti 
kereset 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék Volker Mauerhofert kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Törvényszék 2010. június 16-i végzése — Biocaps 
kontra Bizottság 

(T-24/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Verseny — Közigazgatási eljárás — Vizsgálatot elrendelő 
határozat — Az 1/2003/EK rendelet 20. cikkének (4) bekez
dése — A határozat címzettjének létezése — Jogilag 

nyilvánvalóan megalapozatlan kereset) 

(2010/C 221/73) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Biocaps (Orsay, Franciaország) (képviselők: Y.-R. 
Guillou, H. Speyart van Woerden és T. Verstraeten ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet és É. Gippini 
Fournier meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Kérelem a COMP/39510. sz. ügyben a 2008. október 29-i 
C(2008) 6524 bizottság határozat megsemmisítése iránt, 
amellyel a Bizottság a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatá
rozott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 
16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.) 20. cikkének (4) 
bekezdése alapján elrendelte, hogy a Laboratoire Champagnat 
Desmoulins Philippakis, valamint az általa közvetlenül vagy 
közvetetten irányított valamennyi jogalany vizsgálatnak vessék 
alá magukat, és amelyet a Bizottság az [EK] 81. és 82. 
cikkeknek az orvosbiológiai vizsgálati szolgáltatások piacára 
való alkalmazására vonatkozó eljárás keretében fogadott el. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet nyilvánvaló jogi megalapozatlanság 
miatt elutasítja. 

2. A Biocaps maga viseli a saját költségeit, valamint a Bizottság 
részéről felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 55., 2009.3.7.
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