
A Törvényszék 2010. szeptember 15-i végzése — 
Marcuccio kontra Bizottság 

(T-157/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési 
kérelem előterjesztésének ésszerű határideje — Elkésettség — 
Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan 

megalapozatlan kereset) 

(2010/C 301/52) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

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

A másik fél az eljárásban: Bizottság (képviselők: J. Currall és C. 
Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro 
ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) 
F-42/08. sz,., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. február 
18-án hozott végzése (az EBHT-ban még nem tették közzé) 
ellen benyújtott, és e végzés hatályon kívül helyezésére irányuló 
fellebbezés. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a fellebbezést elutasítja. 

2. A Törvényszék L. Marcucciót kötelezi a saját, valamint a Bizott
ságnál a jelen eljárásban felmerült költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 141., 2009.6.20. 

A Törvényszék elnökének 2010. augusztus 31-i végzése — 
Babcock Noell kontra Fusion for Energy Közös Vállalkozás 

(T-299/10 R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzési szerző
dések — Közbeszerzési eljárás — Ajánlat elutasítása — 
Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni 

iuris — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”) 

(2010/C 301/53) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Babcock Noell GmbH (Würtzburg, Németország) 
(képviselők: M. Werner és C. Elbreht ügyvédek) 

Alperes: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállal
kozás (képviselők: A. Verpont meghatalmazott, segítői: C. 
Kennedy-Loest, K. Wilson és C. Thomas solicitors és N. Pour
baix ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az alperes által a közbeszerzési eljárás során hozott, a felperes 
által benyújtott ajánlatokat elutasító határozat, és az „ITER Toro
idal Field Coils Winding Packs” árubeszerzésre irányuló közbe
szerzési szerződés D részét más ajánlattevőnek odaítélő hatá
rozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet 
elutasítja. 

2. A költségekről jelenleg nem határoz. 

2010. augusztus 10-én benyújtott kereset — Viaguara 
kontra OHIM — Pfizer (VIAGUARA) 

(T-332/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/54) 

A keresetlevél nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Viaguara S.A. (Varsó, Lengyelország) (képviselő: R. 
Skubisz ügyvéd [radca prawny]) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Pfizer Inc. 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék teljes egészében helyezze hatályon kívül a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve
zési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az 
R 946/2009-1. sz. ügyben 2010. május 20-án hozott hatá
rozatát; 

— a Törvényszék az alperest és a Pfizer Inc.-et kötelezze a 
költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

HU 2010.11.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 301/31


