
3. Az Európai Bizottság viseli a saját költségeit. 

( 1 ) HL C 330., 2005.12.24. 

A Törvényszék 2010. szeptember 2-i végzése — Spitzer 
kontra OHIM — Homeland Housewares (Magic Butler) 

(T-123/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Hatályon kívül helyezés iránti kereset — A felperes eljárási 
cselekményeinek hiánya — Okafogyottság”) 

(2010/C 301/48) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Harald Spitzer (Hörsching, Ausztria) (képviselő: T.H. 
Schmitz, ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner, meghatalma
zott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Homeland House
wares LLC (Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 1508/2006-1. sz. 
ügyben) a Homeland Housewares, LLC és Harald Spitzer közötti 
felszólalási eljárás tárgyában 2008. január 7-én hozott határoza
tával szemben benyújtott kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A jelen keresetről nem szükséges határozni. 

2. A Törvényszék Harald Spitzert kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 116, 2008.5.9. 

A Törvényszék 2010. szeptember 7-i végzése — Norilsk 
Nickel Harjavalta és Umicore kontra Bizottság 

(T-532/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Megsemmisítés iránti kereset — Környezetvédelem és az 
emberi egészség védelme — Egyes nikkel-karbonátból szár
mazó vegyületek veszélyes anyagként történő osztályozása, 
címkézése és csomagolása — 2008/58/EK irányelv — 
67/548/EGK irányelv — 790/2009/EK rendelet — 
1272/2008/EK rendelet — A hozzáigazítás kiigazítása — 
Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének időbeli hatálya 
— A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatat

lanság) 

(2010/C 301/49) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Espoo, Finnország) és 
Umicore SA/NV (Brüsszel, Belgium) (képviselő: K. Nordlander 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Oliver és D. Kukovec 
ügyvédek) 

A felpereseket támogató beavatkozó: Nickel Institute (Toronto, 
Kanada) [képviselők: K. Nordlander ügyvéd, D. Anderson QC, 
S. Kinsella és H. Pearson solicitorok] 

Az alperest támogató beavatkozó: Dán Királyság [Képviselő: B. 
Weis Fogh meghatalmazott] 

Az ügy tárgya 

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézé
sére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a 
műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazí
tásáról szóló, 2008. augusztus 21-i 2008/58/EK bizottsági 
irányelv (HL L 246., 1. o.) és az anyagok és keverékek osztá
lyozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez 
való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2009. 
augusztus 10-i 790/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 235., 
1. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem az irányelv és a 
rendelet azt érintő részét illetően, amelyben azok egyes nikkel- 
karbonátból származó vegyületek besorolását módosítják. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja. 

2. A Norilsk Nickel Harjavalta Oy és az Umicore SA/NV maguk 
viselik a saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság részéről 
felmerült költségeket.
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