20.6.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Förstainstansrättens dom av den 5 maj 2009 — ars Parfum
Creation & Consulting mot harmoniseringsbyrån (formen
på en sprejflaska)
(Mål T-104/08) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som ge
menskapsvarumärke av ett tredimensionellt märke — Formen
på en sprejflaska — Absolut registreringshinder — Särskilj
ningsförmåga saknas — Motiveringsskyldigheten — Artik
larna 7.1 b, 73 och 74.1 i förordning (EG) nr 40/94)
(2009/C 141/84)
Rättegångsspråk: tyska

C 141/41

Saken
Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 4
mars 2004 om nedsättning av det stöd som Europeiska social
fonden beviljat för ett yrkesutbildningsprogram organiserat av
portugisiska myndigheter. Beslutet delgavs Rui Manuel Alves
dos Santos den 3 mars 2008 (ärende nr 890488 P1).
Avgörande
1) Talan ogillas.
2) Rui Manuel Alves dos Santos ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1) EUT C 209, 15.8.2008.

Parter
Sökande: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Köln, Tysk
land) (ombud: advokaterna A. Späth och G. Hasselblatt)

Förstainstansrättens beslut av den 22 april 2009 —
Bundesverband Deutscher Milchviehhalter m.fl. mot rådet

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: R. Pethke)
Saken
Talan mot det beslut det som fattats av harmoniseringsbyråns
första överklagandenämnd den 8 november 2007 (ärende R
1656/2006-1) om en ansökan om registrering som gemen
skapsvarumärke av ett tredimensionellt varumärke i form av
en sprejflaska.

(Mål T-217/08) (1)
(Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EG) nr 248/2008
— Systemet med mjölkkvoter — Höjning av de nationella
mjölkkvoterna — Ej personligen berörd — Avvisning)
(2009/C 141/86)
Rättegångsspråk: tyska
Parter

Domslut
1) Talan ogillas.
2) Parfum Creation & Consulting GmbH ska ersätta rättegångskost
naden.
(1) EUT C 107, 26.4.2008.

Sökande: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter m.fl. (Bonn,
Tyskland), Romuald Schaber (Petersthal, Tyskland), Stefan Mann
(Eberdorfergrund, Tyskland) och Walter Peters (Körchow, Tysk
land) (ombud: advokaterna W. Renner och O. Schniewind)
Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Moore och Z.
Kupčová)
Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Europeiska gemen
skapernas kommission (ombud: H. Tserepa-Lacombe och M.
Vollkommer)

Förstainstansrättens beslut av den 27 mars 2009 — Alves
dos Santos mot kommissionen
(Mål T-184/08) (1)
(Europeiska socialfonden — Utbildning — Nedsättning av det
stöd som ursprungligen beviljats — Ansökan genom vilken
talan anhängiggjorts — Formkrav — Uppenbart att talan
skall avvisas)
(2009/C 141/85)
Rättegångsspråk: portugisiska
Parter
Sökande: Alves dos Santos (Alvaiázere, Portugal) (ombud: advo
katen A. Marques Fernandes)
Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: P.
Guerra e Andrade och B. Kotschy)

Saken
Talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr
248/2008 av den 17 mars 2008 om ändring av förordning
(EG) nr 1234/2007 vad gäller de nationella kvoterna för mjölk
(EUT L 76, 2008, s. 6).
Avgörande
1) Talan ogillas.
2) Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romuald Schaber,
Stefan Mann och Walter Peters förpliktas att bära sina egna
rättegångskostnader och ersätta rådets rättegångskostnad.
3) Kommissionen förpliktas att bära sin egen rättegångskostnad.
(1) EUT C 209, 15.8.2008.

