
2010. augusztus 13-án benyújtott kereset — Morte Navarro 
kontra Parlament 

(T-280/09. sz. ügy) 

(2010/C 328/53) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: José Carlos Morte Navarro (Zaragoza, Spanyolország) 
(képviselő: J. González Buitrón ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament Petí
ciós Bizottságának 2009. május 5-i 202 660 számú hatá
rozatát, amely lezárta a Morte Navaro által 1818-08. 
számon benyújtott kérelem vizsgálatát, és hozzon új hatá
rozatot, amelyben helyt ad a Morte Navaro által 1818-08. 
számon az Európai Parlamenthez benyújtott kérelemnek, és 
vizsgálja meg ezt a jogszerűen előírt eljárásnak megfelelően, 
kifejezetten kötelezve az alperest a költségek viselésére; 

— az előző ponthoz viszonyítva másodlagosan, valamint abban 
az esetben, ha az előző kérelemnek nem adna helyt, a 
Törvényszék semmisítse meg a 2009. május 5-i határozatot; 

— a Törvényszék kötelezze az Európai Parlament Petíciós 
Bizottságát új határozat elfogadására, amelyben megálla
pításra kerül, hogy a Morte Navarro által benyújtott kérelem 
elfogadható-e vagy sem, kifejezetten kötelezve az alperest a 
költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 
2009. május 5-i, a felperes kérelmének vizsgálatát lezáró hatá
rozata ellen irányul, mivel a kérelem tárgya nem tartozik az 
Európai Unió hatáskörébe. 

A hivatkozott kérelemben a felperes az Európai Parlament vizs
gálatának megindítását kérte annak tárgyában, hogy ez utóbbi 
az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban kérje a Tanácstól annak megállapítását, hogy a 
spanyol állam súlyosan és folyamatosan megsérti az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
szabadságra, a demokráciára, az emberi jogok tiszteletben tartá
sára, az alapvető szabadságokra és a jogállamiságra vonatkozó 
elveket. 

Állításainak alátámasztására a felperes a megtámadott határozat 
kellő indokolásának hiányára hivatkozik — tekintettel arra, 
hogy ez semmiféle érvelést nem tartalmaz azon a puszta megál
lapításon túl, hogy a benyújtott kérelem tárgya nem tartozik az 
Európai Unió cselekvéseinek körébe —, amely lehetővé tenné 
számára azon indokok és jogalapok megismerését, amelyek az 
Európai Parlament Petíciós Bizottságát kérelme vizsgálatának 
lezárására indították. 

2010. szeptember 7-én benyújtott kereset — Brighton 
Collectibles kontra OHIM — Felmar (BRIGHTON) 

(T-403/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/54) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Brighton Collectibles, Inc. (City of Industry, Amerikai 
Egyesült Államok) (képviselő: R. Delorey, ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Felmar (Párizs, 
Franciaország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 408/ 
2009-4. sz. ügyben 2010. június 30-án hozott határozatát; 

— helyezze hatályon kívül a felperest a költségek viselésére 
kötelező, OHIM által hozott rendelkezéseket; és 

— az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljá
rásban részt vevő másik fél. 

Az érintett közösségi védjegy: a „BRIGHTON” szóvédjegy, a 25. 
osztályba tartozó áruk tekintetében. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes.

HU 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 328/31


