
Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2008. április 10-i a 
WIENER WERKSTÄTTE szómegjelölés közösségi védjegyként 
történő bejelentése tárgyában hozott két határozatával 
(R 1573/2006-4. sz. és R 1571/2006-4. sz. ügy) szemben 
benyújtott keresetek. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék az ítélethozatal céljából egyesíti a T-230/08. és a 
T-231/08. sz. ügyeket. 

2. A Törvényszék a kereseteket elutasítja. 

3. A Törvényszék Paul Asenbaumot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30. 

A Törvényszék 2010. október 21-i ítélete — Agapiou 
Joséphidès kontra Bizottság és Oktatási, Audiovizuális és 

Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 

(T-439/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK 
rendelet — A ciprusi egyetem részére Jean Monnet kiválósági 
központ megítélésére vonatkozó dokumentumok — Harmadik 
személytől származó dokumentumok — A hozzáférés részleges 
megtagadása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindí
tási határidő — Elfogadhatatlanság — Jogellenességi kifogás 
— Az egyén magánéletének és integritásának védelmére 
vonatkozó kifogás — Üzleti érdekek védelmére vonatkozó 

kifogás — Indokolási kötelezettség”) 

(2010/C 328/48) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Ciprus) (képvi
selő: C. Joséphidès ügyvéd) 

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: M. Owsiany-Hornung 
és G. Rozet meghatalmazottak) és Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó Ügynökség (képviselő: H. Monet megha
talmazott) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a ciprusi egyetem részére Jean Monnet kiválósági 
központ megítélésére vonatkozó dokumentumokhoz való 
hozzáférés iránti kérelemre vonatkozó, 2008. augusztus 1-jei 
EACEA-határozat, másrészt az egész életen át tartó oktatás és 
képzés program Jean Monnet alprogramja keretében való támo
gatás odaítélésére vonatkozó egyedi határozatról szóló, 2008. 
augusztus 8-i C(2007) 3749 bizottsági határozat megsemmisí
tése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék Kalliope Agapiou Joséphidèst kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 237., 2008.12.20. 

A Törvényszék 2010. október 21-i ítélete — Umbach 
kontra Bizottság 

(T-474/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK 
rendelet — A TACIS program keretében kötött szerződésre 
vonatkozó dokumentumok — A felperes és a Bizottság között 
belga polgári bíróság előtt folyamatban lévő jogvitával 
kapcsolatos, hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés rész
leges megtagadása — Az EU-Szerződésből eredő elvekre 

alapított, hozzáférés iránti kérelem — Nyomós közérdek”) 

(2010/C 328/49) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Dieter C. Umbach (Bangkok, Thaiföld) (képviselő: M. 
Stephani ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa de Oliveira és T. 
Scharf meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság 2008. szeptember 2-i határozatának megsemmisí
tése iránti kérelem, amelyben megtagadta a felperestől az Orosz 
Föderációnak közigazgatási kódex elkészítéséhez nyújtandó 
segítségről szóló, „TACIS Service Contract n o 98.0414” elneve
zésű szerződésre vonatkozó dokumentumokban szereplő bizo
nyos adatokhoz való hozzáférést. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék C. Umbachot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7.
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