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A Törvényszék 2018. április 12-i végzése – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik kontra EUIPO
(Лидер)
(T-386/17. sz. ügy) (1)
(„Európai uniós védjegy — A Лидер európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok —
Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az
(EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Nyilvánvalóan minden jogi alapot
nélkülöző kereset”)
(2018/C 190/52)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Németország) (képviselő: A. Lingenfelser ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya
Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Лидер ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti
kérelemmel kapcsolatban 2017. április 28-án hozott határozata (R 2066/2016-1. sz.) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék a Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.
(1)

HL C 256., 2017.8.7.

2018. február 28-án benyújtott kereset – De Esteban Alonso kontra Bizottság
(T-138/18. sz. ügy)
(2018/C 190/53)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Franciaország) (képviselő: C. Huglo ügyvéd)
Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— kötelezze az OLAF-ot arra, hogy a Franchet és Byk kontra Bizottság (T-48/05) ügyben az Európai Unió
Törvényszékéhez benyújtott 2003. március 19-i feljegyzést annak teljes formájában adja elő;
— kötelezze az Európai Bizottságot, hogy az állítólagosan elszenvedett károk megtérítésének jogcímén fizessen meg
110 229,68 euró (egymillió százkétezer kettőszázkilencvenegy euró hatvannyolc cent) összeget, amely az eljárás során
még változhat, az alábbi felosztásban:
— 60 000 euró összeget az abból eredő nem vagyoni kár jogcímén, hogy a vele szemben folytatott eljárás alapjául
szolgáló tényekkel kapcsolatban egyszer sem hallgatták meg;
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— az eljárást megalapozatlanul és bizonyíték nélkül lefolytató Európai Bizottság jogellenes, igazolatlan és aránytalan
magatartásából eredő kár alapján:
— 39 293,38 euró összeget ügyvédi költségként felmerült vagyoni kár jogcímén;
— 872,74 euró összeget utazási költségként felmerült vagyoni kár jogcímén;
— 500 000 euró összeget a jó hírneve és becsülete elleni tagadhatatlan támadás miatti nem vagyoni kár jogcímén;
— 500 000 euró összeget az egészségének megromlása miatti személyi sérülés és nem vagyoni kár jogcímén;
— 2 125,56 összeget vizsgálati és orvosi költségként felmerült vagyoni kár jogcímén.
— kötelezze az Európai Bizottságot az eljárási költségek részét nem képező költségek jogcímén 3 000 euró összeg
kifizetésére, valamint az összes költség viselésére, amelynek összege az eljárás során még változhat.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely az Európai Bizottság jogellenes
magatartásán és ez utóbbi súlyos hibáin alapul, mivel nem tartotta tiszteletben elsőként a megfelelő ügyintézés elvét,
másodszor a gondoskodási kötelezettséget, harmadszor pedig a védelemhez való jogot, és megsértette az Alapjogi Charta
41–48. cikkét.

2018. március 5-én benyújtott kereset – Braesch és társai kontra Bizottság
(T-161/18. sz. ügy)
(2018/C 190/54)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperesek: Anthony Braesch (Luxembourg, Luxemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Írország), Bybrook Capital Master
Fund LP (Grand Cayman, Kajmán-szigetek), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital
Badminton Fund LP (Grand Cayman) (képviselők: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella és L. Prosperetti ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
— semmisítse meg az SA.47677. (2012/N) ügyben hozott 2017. július 4-i C(2017) 4690 final bizottsági határozatot (1);
— másodlagosan semmisítse meg az említett határozatot, amennyiben az a FRESH- instrumentumok (2) kezelésére
vonatkozik;
— a Bizottságot kötelezze a jelen üggyel összefüggésben a felperes részéről felmerült jogi és egyéb költségek és kiadások
viselésére;
— rendeljen el minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek ítél, ideértve a Törvényszék eljárási szabályzatának a
89. cikke (3) bekezdése szerinti pervezető intézkedéseket és/vagy a 91. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
bizonyításfelvétel iránti intézkedéseket.

