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Euroopan unionin virallinen lehti

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Bertelsmann AG
(Gütersloh, Saksa) (edustajat: solicitor P. Chappatte ja solicitor J.
Boyce), Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Alanko
maat) ja Sony Corporation of America (New York, New York,
Yhdysvallat) (edustajat: barrister N. Levy sekä asianajajat R. Snel
ders ja T. Graf)

29.8.2009

Määräysosa
1) Valitus hylätään.
2) Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet
velvoitetaan korvaamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle tässä
oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäynnin kohde
Komission 19.7.2004 tekemän sellaisen päätöksen kumoami
nen, jossa yrityskeskittymä todettiin yhteismarkkinoille soveltu
vaksi ja ETA-sopimuksen mukaiseksi (asia nro COMP/M.3333
— Sony/BMG) (EUVL 2005, L 62, s. 30)

(1) EUVL C 107, 26.4.2008.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
määräys 30.6.2009 — Securvita v. SMHV (Natur-AktienIndex)

Määräysosa
1) Lausunnon antaminen tästä kanteesta raukeaa.

(Asia T-285/08) (1)
2) Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä ensim
mäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistui
messa käydyn menettelyn osalta.

(1) EUVL C 6, 8.1.2005.

(Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Natur-Ak
tien-Index rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdo
ton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Ase
tuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta
on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
alakohta) — Muutosvaatimus — Tutkittavaksi ottamisen
edellytysten selvä puuttuminen)
(2009/C 205/71)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
määräys 26.6.2009 — Marcuccio v. komissio
(Asia T-114/08 P)

(1)

(Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Vahingon
korvausvaatimuksen esittämistä koskeva kohtuullinen mää
räaika — Myöhästyminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ot
tamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on
osittain selvästi perusteeton)
(2009/C 205/70)
Oikeudenkäyntikieli: italia
Asianosaiset

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer
Versicherungskonzepte mbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asian
ajajat M. van Eendenburg, C. Uhlig ja J. Nabert)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (asiamies: S. Schäffner)

Oikeudenkäynnin kohde
Kumoamiskanne
SMHV:n
neljännen
valituslautakunnan
26.5.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 525/2007-4), joka
koski sanamerkin Natur-Aktien-Index rekisteröimistä yhteisön
tavaramerkiksi

Valittaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G.
Cipressa)
Määräysosa
Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Cur
rall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

1) Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edelly
tykset selvästi puuttuvat.

Oikeudenkäynnin kohde

2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungs
konzepte mbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus, joka koskee Euroopan unionin virkamiestuomioistui
men (ensimmäinen jaosto) asiassa F-21/07, Marcuccio v. komis
sio, 14.12.2007 antamaa määräystä (ei vielä julkaistu oikeus
tapauskokoelmassa) ja jolla vaaditaan kyseisen määräyksen ku
moamista

(1) EUVL C 247, 27.9.2008.

