
A Törvényszék 2010. szeptember 27-i végzése — Hidalgo 
kontra OHIM — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO) 

(T-365/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A felszólalás alapjául szolgáló nemzeti 
védjegy törlése — Okafogyottság”) 

(2010/C 317/58) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Emilio Hidalgo, SA (Jerez de la Frontera, Spanyolország) 
(képviselő: M. Esteve Sanz, ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo, megha
talmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: Bodegas Hidalgo — La Gitana, SA 
(Sanlucar de Barrameda, Spanyolország) (képviselők: S. Rivero 
Galán, J.M. Sanjuán de Coca, ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az Emilio Hidalgo 
SA és a Bodegas Hidalgo — La Gitana SA közötti felszólalási 
eljárás ügyében (az R 1329/2007-4. sz. ügy) 2008. június 11-én 
hozott határozatával szemben benyújtott kereset. 

A végzés rendelkező része 

1. A keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A felek mindegyike viseli a saját költségeit. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

A Törvényszék 2010. szeptember 24-i végzése — Kerstens 
kontra Bizottság 

(T-498/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 
2005. évi előléptetési időszak — Elsőbbségi pontok adása — 
Bizonyítási teher — Védelemhez való jog — Részben nyilván
valóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés”) 

(2010/C 317/59) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Petrus Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselő: C. 
Mourato ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: C. 
Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak, segítőjük: 
B. Wägenbaur ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) 
F-102/07. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2009. szep
tember 29-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették 
közzé) ellen benyújtott és annak hatályon kívül helyezése iránti 
fellebbezés. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a fellebbezést elutasítja. 

2. P. Kerstens viseli a saját költségeit, valamint az Európai Bizottság 
részéről a jelen eljárásban felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 51., 2010.2.27. 

2010. szeptember 12-én benyújtott kereset — Hamasz 
kontra Tanács 

(T-400/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/60) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Hamasz (képviselő: L Glock ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a Tanács 2010. július 13-i 
C 188/09. sz. értesítését; 

— semmisítse meg a 2010. július 12-i 2010/386/KKBP tanácsi 
határozatot; 

— semmisítse meg a 2010. július 12-i 610/2010/EU tanácsi 
végrehajtási rendeletet; 

— a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes a 2010/C 188/09. sz. tanácsi értesítés ( 1 ), a 
2010/386/KKBP tanácsi határozat ( 2 ), valamint a 610/2010 
tanácsi végrehajtási rendelet ( 3 ) megsemmisítését kéri annyiban, 
amennyiben a felperes neve továbbra is szerepel azon szemé
lyek, csoportok és szervezetek listáján, akiknek illetve

HU C 317/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.20.


