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Europeiska unionens officiella tidning

Intervenerande part till stöd för svaranden: Bertelsmann AG (Güters
loh, Tyskland) (företrätt av P. Chappatte och J. Boyce, solicitors),
Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Nederländerna)
och Sony Corporation of America (New York, delstaten New
York, Förenta staterna) (företrätt av N. Levy, barrister, samt
advokaterna R. Snelders och T. Graf.

Saken
Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den
19 juli 2004 i ärende 2005/188/CE att en företagskoncent
ration var förenlig med den gemensamma marknaden och
EES-avtalet (ärende COMP/M.3333-Sony/BMG) (EUT L 62,
2005, s. 30).

29.8.2009

Domslut
1) Överklagandet avslås.
2) Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta
kommissionens rättegångskostnader i förstainstansrätten.

(1) EUT C 107, 26.4.2008.

Förstainstansrättens beslut av den 30 juni 2009 —
Securvita mot harmoniseringsbyrån (Natur-Aktien-Index)
Avgörande

(Mål T-285/08) (1)

1) Det finns inte längre anledning att döma i saken.
2) Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader i såväl förstain
stansrätten som i domstolen.

(Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som ge
menskapsvarumärke av ordmärket Natur-Aktien-Index —
Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas
— Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1
b i förordning (EG) nr 207/2009) — Ansökan om ändring —
Uppenbart att talan ska avvisas)

(1) EUT C 6, 8.1.2005

(2009/C 205/71)
Rättegångsspråk: tyska

Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 —
Marcuccio mot kommissionen
(Mål T-114/08 P) (1)
(Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rimlig frist
för att inge en begäran om skadestånd — För sent inkommen
— Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till
sakprövning och delvis är ogrundat)
(2009/C 205/70)
Rättegångsspråk: italienska
Parter
Klagande: Luigi Marcuccio (Trieste, Italien) (företrädd av advoka
ten G. Cipressa)
Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission (fö
reträdd av: J. Currall och C. Berardis-Kayser, båda i egenskap av
ombud, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Parter
Sökande: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer
Versicherungskonzepte mbH (Hamburg, Tyskland) (ombud: M.
van Eendenburg, C. Uhlig och J. Nabert, avocats)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Schäffner)

Saken
Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde
överklagandenämnd den 26 maj 2008 (ärende R 525/2007 —
4) med anledning av en ansökan om registrering av ordkänne
tecknet Natur-Aktien-Index som gemenskapsvarumärke

Domslut
1) Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i
sak.
2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungs
konzepte mbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Saken
Överklagande av personaldomstolens beslut (första avdelningen)
av den 14 december 2007, Marcuccio mot kommissionen (mål
F-21/07, REGP 2007, s. I-A-0000 och s. II-A-0000), med yr
kande om att beslutet ska upphävas.

(1) EUT C 247, 27.9.2008.

