
A Bíróság (első tanács) 2010. szeptember 9-i ítélete — 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 
formatervezési minták) (OHIM) kontra BORCO-Marken- 

Import Matthiesen GmbH & Co. KG 

(C-265/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az „α” ábrás megjelölés 
bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető 

képesség — Egyetlen betűből álló védjegy) 

(2010/C 288/19) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Fellebbező: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 
formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider megha
talmazott) 

A másik fél az eljárásban: BORCO-Marken-Import Matthiesen 
GmbH & Co. KG (képviselő: M. Wolter Rechtsanwalt) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (hatodik tanács) T-23/07. sz., Borco- 
Marken-Import Matthiesen kontra OHIM (α) ügyben 2009. 
április 29-én hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, 
amellyel az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezte az OHIM 
negyedik fellebbezési tanácsának az elbíráló azon határozatát 
elutasító, 2006. november 30-i határozatát, amely megtagadta 
az „α” ábrás megjelölésnek a 33. osztályba tartozó áruk vonat
kozásában közösségi védjegyként történő lajstromozását — 
Egyetlen betűből álló védjegy megkülönböztető képessége 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

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

( 1 ) HL C 233., 2009.9.26. 

A Bíróság 2010. június 9-i végzése — Európai Bizottság 
kontra Schneider Electric SA, Németországi Szövetségi 

Köztársaság, Francia Köztársaság 

(C-440/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — A megtámadott ítélet részleges hatályon kívül 
helyezése — Ügy, amelynek érdemben való eldöntését a per 
állása megengedi — A Közösség szerződésen kívüli felelőssége 

— A kár értékelése) 

(2010/C 288/20) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Petite, F. Arbault, T. 
Christoforou, R. Lyal és C-F Durand meghatalmazottak) 

A többi fél az eljárásban: Schneider Electric SA (képviselők: M. 
Pittie és A. Winckler ügyvédek), Németországi Szövetségi 
Köztársaság, Francia Köztársaság 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített negyedik tanács) T-351/03. sz., 
Schneider Electric SA kontra Bizottság ügyben hozott ítélete 
ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság 
elrendelte, hogy az Európai Közösség térítse meg egyrészt a 
Schneider Electric részéről annak kapcsán felmerült költségeket, 
hogy az Elsőfokú Bíróság T-310/01. sz. és a T-77/02. sz. Schne
ider Electric kontra Bizottság ügyekben 2002. október 22-én 
hozott ítéleteit követően részt vett az összefonódás ellenőrzé
sére irányuló újbóli eljárásban, másrészt pedig a Schneider 
Electric által a Legrand SA vételára csökkenésének következ
tében elszenvedett károk kétharmadát, amelybe a Schneider 
Electric kénytelen volt beleegyezni az átruházás tényleges 
hatályba lépésének 2002. december 10-ig való késleltetéséért 
cserébe — A Közösség szerződésen kívüli felelőssége megálla
píthatóságának feltételei — A jogellenes cselekmény vagy 
mulasztás, a kár valamint a jogellenes cselekmény vagy 
mulasztás és az elszenvedett kár közötti közvetlen okozati 
összefüggés fogalma — A közösségi jog „kellően egyértelmű” 
megsértése valamely összefonódás közös piaccal való össze
egyeztethetőségének ellenőrzésére irányuló eljárás során. 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság az Európai Közösségek Bíróságának a C-440/07. P. 
sz., Bizottság kontra Schneider Electric ügyben 2009. július 16-án 
hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) rendelkező 
részének 3. pontjában meghatározott megtérítendő kár összegét 
50 000 euróban határozza meg.
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