
A Törvényszék 2010. június 21-i végzése — Meister kontra 
OHIM 

(T-284/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — 
Az értékelő jelentés késedelmes elkészítése — Az első fokon 
benyújtott kereset tárgya — A panaszokra késedelmesen adott 
válasz — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben 

nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”) 

(2010/C 221/74) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Herbert Meister (Muchamiel, Spanyolország) (képviselő: 
H.-J. Zimmermann ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: I. de 
Medrano Caballero és G. Faedo meghatalmazottak, segítőik: D. 
Waelbroeck és E. Winter ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (első tanács) 
F-138/06. és F-37/08. sz., Meister kontra OHIM egyesített 
ügyekben 2009. május 18-án hozott ítélete (az EBHT-ban 
még nem tették közzé) ellen benyújtott, ezen ítélet megsemmi
sítése iránti fellebbezés 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a fellebbezést elutasítja. 

2. Herbert Meister viseli saját költségeit, valamint a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) részéről a jelen eljárás keretében felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 244., 2009.10.10. 

A Törvényszék 2010. június 17-i végzése — Jurašinović 
kontra Tanács 

(T-359/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való 
hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Európai Unió 
által a horvátországi Knin övezetbe küldött megfigyelők jelen
tései — Közbenső intézkedés — Elfogadhatatlanság — A 
hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Az eljáráshoz 
fűződő érdek — A kereset benyújtását követően hozott 

kifejezett határozat — Okafogyottság”) 

(2010/C 221/75) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Ivan Jurašinović (Angers, Franciaország) (képviselő: A. 
Beguin ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: Fekete Cs. és K. 
Zieleśkiewicz meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt az Európai Unió Tanácsának 2009. június 17-i hatá
rozata — amely megtagadta a felperessel szemben az Európai 
Uniónak a horvátországi Knin övezetében 1995. augusztus 
1-jétől augusztus 31-éig jelen lévő megfigyelői által készített 
jelentésekhez és az „ECMM RC Knin Log Reports” hivatkozás 
alatt nyilvántartott dokumentumokhoz való hozzáférés engedé
lyezését —, valamint a megerősítő kérelem alapján hozott, a 
hozzáférést megtagadó hallgatólagos határozat megsemmisítése 
iránti kérelem, másrészt pedig a Tanács arra való kötelezése 
iránti kérelem, hogy engedélyezze az elektronikus formában 
való hozzáférést a kért dokumentumokhoz. 

A végzés rendelkező része 

1. Az Ivan Jurašinović által az Európai Unió Tanácsa azon hall
gatólagos határozatának megsemmisítése iránt előterjesztett kereseti 
kérelmekről, amely elutasította az Európai Uniónak a horvát
országi Knin övezetében 1995. augusztus 1-jétől augusztus 
31-éig jelen lévő megfigyelői által készített jelentésekhez és az 
„ECMM RC Knin Log Reports” hivatkozás alatt nyilvántartott 
dokumentumokhoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmét, 
már nem szükséges határozni. 

2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében mint elfogad
hatatlant elutasítja. 

3. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 267., 2009.11.7.
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