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Na podporu svojich návrhov žalobca uvádza absolútny nedo
statok odôvodnenia, čo sa týka:

Na podporu svojej žaloby žalobca vo vzťahu k návrhu na
zrušenie uvádza:

— neprípustnosti žaloby o náhradu škody,

— napadnuté rozhodnutie nevyhovuje povinnosti odôvodnenia,
ktorá predstavuje podstatnú formálnu náležitosť, ktorá musí
byť dodržaná,

— neprípustnosti návrhov smerujúcich okrem iného k tomu,
aby Súd pre verejnú službu „preskúmal nezákonnosť skutoč
nosti, ktorá viedla k vzniku dotknutej škody“,
— dátumu predloženia vyjadrenia k žalobe; pokiaľ ide o tento
bod, poukazuje sa na procesné vady spôsobilé poškodiť
záujmy žalobcu z dôvodu nedodržania povinnosti nepri
hliadať na obsah vyjadrenia k žalobe v rozsahu, v akom
bolo predložené oneskorene.

— napadnuté rozhodnutie sa opiera o nesprávny skutkový stav,
keďže kandidatúra bola zaslaná na adresu uvedenú vo výzve
na predkladanie kandidatúr,
— boli porušené zásady riadnej správy vecí verejných a
rovnosti šancí uchádzačov, keďže kandidatúra žalobcu
nebola preskúmaná.

Žalobca tiež poukazuje na porušenie pravidiel spravodlivého
súdneho konania, článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských
právach a článku 47 Charty základných práv Európskej únie.
Odvolanie podané 27. apríla 2009: Luigi Marcuccio proti
rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. februára 2009 vo
veci F-70/07, Marcuccio/Komisia
Žaloba podaná 16. apríla 2009 — Martinet/Komisia

(Vec T-166/09 P)

(Vec T-163/09)

(2009/C 141/114)

(2009/C 141/113)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobca: Yvon Martinet (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: J.-L.
Fourgoux, advokát)

Jazyk konania: taliančina
Účastníci konania
Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G.
Cipressa, advokát)
Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev
Návrhy odvolateľa
Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie o odmietnutí kandidatúry pána Martineta
na miesto náhradníka člena odvolacej rady Európskej
chemickej agentúry,
— zaviazať Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo pre
podniky a priemysel, Výbor pre predbežný výber odvolacej
rady Európskej chemickej agentúry, uskutočniť skutočné a
vecné preskúmanie kandidatúry pána Martineta ako natu
rálnu náhradu za ujmu spôsobenú stratou príležitosti,
— v každom prípade, zaviazať Európsku komisiu, Generálne
riaditeľstvo pre podniky a priemysel, Výbor pre predbežný
výber odvolacej rady Európskej chemickej agentúry, na
náhradu všetkých trov konania.
Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Žalobca navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie o odmietnutí jeho
kandidatúry na miesto náhradníka člena odvolacej rady Európ
skej chemickej agentúry (ECHA) z dôvodu, že jeho kandidatúra
nebola braná do úvahy, keďže nebola doručená službe zodpo
vednej za postup výberu, lebo bola zaslaná podpredsedovi
Komisie G. Verheugenovi na adresu, ktorá sa líšila od presnej
adresy uvedenej vo výzve na vyjadrenie záujmu uverejnenej v
Úradnom vestníku Európskej únie, C 41 A, 2008, s. 8.

— zrušiť v celom rozsahu a bez výnimky uznesenie z 18.
februára 2009 vo veci F-70/07 (ďalej len „dotknutá vec“),
Marcuccio/Komisia, vydané prvou komorou Súdu pre
verejnú službu,
— vyhlásiť, že žaloba v prvostupňovom konaní, v rámci
ktorého bolo napadnuté uznesenie vydané, je v celom
rozsahu a bez výnimky prípustná,
— v nevyhnutnom rozsahu určiť, že Súd pre verejnú službu sa
dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že pova
žoval niektoré závery formulované v návrhu na začatie
konania v dotknutej veci za „návrh na určenie výšky trov
konania“ (sic, bod 16 napadnutého uznesenia),
— v nevyhnutnom rozsahu vyhlásiť, že Súd pre verejnú službu
bol príslušný rozhodnúť ako prvostupňový súd o všetkých
návrhoch žalobcu (ďalej len „návrhy“) v dotknutej veci,
okrem toho
v prvom rade:
— vyhovieť v celom rozsahu a bez výnimky návrhom žalobcu,
ktoré tu treba chápať ako výslovne prebraté so všetkými
právnymi účinkami,
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— uložiť žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi všetky trovy
konania, ktoré mu vznikli a ktoré sa týkajú konania na
prvom stupni, ako aj tohto odvolacieho konania alebo
subsidiárne:
— vrátiť predmetnú vec Súdu pre verejnú službu v inom
rozhodovacom zložení na nové konanie.
Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojich návrhov žalobca uvádza tieto dôvody:
— nezákonnosť čiastočného postúpenia dotknutej veci Súdu
prvého stupňa, najmä z dôvodu nesprávneho výkladu a
uplatnenia článku 90 Služobného poriadku úradníkov
Európskych spoločenstiev (ďalej len „Služobný poriadok
úradníkov“) a absolútny nedostatok odôvodnenia,
— porušenie, nesprávny výklad a uplatnenie zásady zákonného
sudcu, ako aj článku 47 Charty základných práv Európskej
únie (ďalej len „Charta“),
— nezákonnosť zamietnutia z dôvodu, že sú neprípustné,
návrhov iných, ako tie, pre ktoré sa Súd pre verejnú službu
považoval za nepríslušný, najmä z dôvodu nesprávneho
výkladu a uplatnenia článku 90 Služobného poriadku úrad
níkov a pojmu návrhu na náhradu škody, ktorý je vedľajší k
návrhu na zrušenie rozhodnutia inštitúcie Spoločenstva, ako
aj z dôvodu absolútneho nedostatku odôvodnenia a skre
slenia skutočností,
— procesné vady spôsobilé vážne poškodiť záujmy žalobcu z
dôvodu nedodržania povinnosti neprihliadať na obsah aktu
uvedeného v bode 11 napadnutého uznesenia, keďže bol
predložený oneskorene, ako aj z dôvodu vyzvania účast
níkov konania na predloženie mimoriadnych aktov, neskôr
doplnených do spisu v rámci konania na prvom stupni,
spôsobilých vážne poškodiť záujmy žalobcu,
— porušenie pravidiel v oblasti spravodlivého súdneho kona
nia, článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a
článku 47 Charty.

C 141/57

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Perry Ellis Interna
tional Group Holdings Ltd
Návrhy žalobcu
— zrušiť z dôvodu porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) naria
denia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej
známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001,
s. 146) [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26.
februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ
L 78, s. 1)] a/alebo zneužitia právomoci, rozhodnutie
prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. februára 2009 v
rozsahu, v akom čiastočne vyhovelo námietke a zrušilo
rozhodnutie námietkového oddelenia ÚHVT, ktoré zamietlo
námietku, pričom tomuto odvolaniu vyhovelo v rozsahu, v
akom sa týkalo „výrobkov z kože a z imitácie kože, neza
radených do iných tried; kufrov a cestovných tašiek; dážd
nikov, slnečníkov a vychádzkových palíc“, zaradených do
triedy 18 a všetkých tovarov zaradených do triedy 25; v
dôsledku čoho navrhuje potvrdiť v celom rozsahu rozhod
nutie námietkového oddelenia ÚHVT (vec č. B 909 350, z
22. februára 2008),
— uložiť ÚHVT povinnosť prijať opatrenia potrebné na dosiah
nutie súladu s rozhodnutím Súdu prvého stupňa,
— zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.
Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.
Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná
známka „GOTHA“ (prihláška č. 3 665 957), pre tovary zaradené
do tried 18 a 25.
Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom
námietky: Perry Ellis International Group Holdings Ltd.

Žaloba podaná 28. apríla 2009 — Vidieffe/ÚHVT — Ellis
International Group Holdings (GOTHA)
(Vec T-169/09)
(2009/C 141/115)
Jazyk žaloby: taliančina
Účastníci konania
Žalobca: Vidieffe (Bologna, Taliansko) (v zastúpení: M. Laman
dini, avvocato, D. Di Pasquale, avvocato, M. Pappalardo, avvo
cato)

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obra
zová ochranná známka Spoločenstva „gotcha“ (č. 2 896 199),
pre tovary zaradené do tried 3, 18 a 25.
Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v
celom rozsahu.
Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu.
Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia
(ES) č. 40/94 (nahradené nariadením č. 207/2009) a v každom
prípade zneužitie právomoci z dôvodu domnievania sa, že
existuje pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami, ktoré
nemôžu byť zamenené.

