
A Törvényszék 2010. július 6-i végzése — PAGO 
International kontra OHIM — Tirol Milch (Pago) 

(T-349/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló 
eljárás — A fellebbezési tanács határozatának visszavonása 

— A jogvita tárgyának megszűnése — Okafogyottság”) 

(2010/C 234/66) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Ausztria) 
(képviselők: C. Hauer és C. Schumacher, ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, 
meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: Tirol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck 
(Innsbruck, Ausztria) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának (az R 864/2008-4. 
sz. ügyben) a Tirol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck és a PAGO 
International GmbH közötti megszűnés megállapítására irányuló 
eljárás tárgyában 2009. július 1-jén hozott határozatával 
szemben benyújtott kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (védjegyek és 
formatervezési minták) (OHIM-ot) kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 267., 2009.11.7. 

A Törvényszék 2010. július 6-i végzése — Marcuccio 
kontra Bíróság 

(T-401/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kérelem Bíróság 
általi elutasítása — Kártérítési kereset — A fellebbezésnek a 
felperes korábbi képviselője számára történő kézbesítése — A 
kár hiánya — Részben elfogadhatatlan és részben 

nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset) 

(2010/C 234/67) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselő: A. Placco 
meghatalmazott) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a T-20/09. P. sz. ügyben benyújtott fellebbezés L. 
Marcuccio számára történő kézbesítése során elkövetett állító
lagos szabálytalanságból eredő kár megtérítése iránti kérelmet 
elutasító, a Bíróság által hozott állítólagos határozatok megsem
misítése iránti kereset, másrészt kártérítési kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék L. Marcucciót kötelezi a költségek viselésére. 

3. Az Európai Bizottság beavatkozási iránti kérelméről nem szükséges 
határozni. 

( 1 ) HL C 297., 2009.12.5
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