
A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2010. 
augusztus 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem — Tomasz Ziolkowski kontra Land Berlin 

(C-424/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/18) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bundesverwaltungsgericht (Németország) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Tomasz Ziolkowski 

Alperes: Land Berlin 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2004/38/EK irányelv ( 1 ) 16. cikke (1) 
bekezdésének első mondatát, hogy az huzamos tartózkodási 
jogot biztosít egy olyan uniós polgár számára, aki valamely 
tagállamban több, mint öt éve csak a nemzeti jog szerint 
tartózkodik jogszerűen, de ebben az időszakban nem felelt 
meg a 2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében 
foglalt feltételeknek? 

2. Hozzá kell-e számítani a 2004/38/EK irányelv 16. cikkének 
(1) bekezdése értelmében vett jogszerű tartózkodás időtarta
mához azt az időtartamot is, amely alatt az uniós polgár a 
származási államának az Európai Unióhoz való csatlakozása 
előtt a fogadó tagállamban tartózkodott? 

( 1 ) HL L 158., 77. o. magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. 
o.; helyesbítés: HL L 274., 2009.10.20., 47. o. 

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2010. 
augusztus 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon 

Szeja kontra Land Berlin 

(C-425/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/19) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bundesverwaltungsgericht (Németország) 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja 

Alperes: Land Berlin 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2004/38/EK irányelv ( 1 ) 16. cikke (1) 
bekezdésének első mondatát, az huzamos tartózkodási jogot 
biztosít egy olyan uniós polgár számára, aki valamely tagál
lamban több, mint öt éve csak a nemzeti jog szerint tartóz
kodik jogszerűen, de ebben az időszakban nem felelt meg a 
2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében foglalt felté
teleknek? 

2. Hozzá kell-e számítani a 2004/38/EK irányelv 16. cikkének 
(1) bekezdése értelmében vett jogszerű tartózkodás időtarta
mához azt az időtartamot is, amely alatt az uniós polgár a 
származási államának az Európai Unióhoz való csatlakozása 
előtt a fogadó tagállamban tartózkodott? 

( 1 ) HL L 158., 77. o. magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. 
o.; helyesbítés: HL L 274., 2009.10.20., 47. o. 

A Törvényszék (második tanács) T-547/08. sz., X 
Technologie Swiss GmbH kontra Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták) ügyben 2010. június 15-én hozott ítélete ellen az 
X Technology Swiss GmbH által 2010. szeptember 2-án 

benyújtott fellebbezés 

(C-429/10. P. sz. ügy) 

(2010/C 301/20) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Fellebbező: X Technology Swiss GmbH (képviselő: A. Herbertz és 
R. Jung ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 

A fellebbező kérelmei 

— A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-547/08. 
sz., X Technology Swiss GmbH kontra Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
ügyben 2010. május 16-án hozott ítéletét, és a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának 2008. október 6-i hatá
rozatát (R 846/2008-4. sz. ügy); 

— a Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen fellebbezés tárgya az az ítélet, amelyben a Törvényszék 
elutasította a fellebbezőnek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési 
tanácsa által 2008. október 6-án hozott, a narancssárga színből 
és egy zokni lábujjrészéből álló pozíció védjegy lajstromozása 
iránti kérelmet elutasító határozata hatályon kívül helyezése 
iránti keresetét.

HU 2010.11.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 301/13


