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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

— A felperes továbbá úgy érvel, hogy a Bizottság nem élt a
2009. május 12-i határozat 2. cikkének (2) bekezdé
sében kifejezetten előírt határidő-hosszabbítási lehető
séggel, jóllehet adottak voltak annak feltételei. Ehelyett
a Bizottság olyan íratlan sui generis hosszabbítási jogra
hivatkozott, amelynek nincs jogi alapja, illetve részletes
feltételei egyáltalán nem világosak.
3. Harmadik jogalap: az arányosság elvének megsértése
— A felperes e tekintetben többek között előadja, hogy a
Westdeutsche Immobilienbank AG új szerződéseinek
2011. február 15-ét követő megszüntetéséről szóló
bizottsági határozat aránytalan hátrányokat okoz.
4. Negyedik jogalap: az egyenlő bánásmód elvének megsértése
— Ezzel kapcsolatban előadja, hogy a Bizottság a pénzügyi
válságot érintő más olyan esetekben, amikor pénzügyi
intézmények számára jóval nagyobb támogatásokat
nyújtottak, jelentősen hosszabb határidőt engedett része
sedések, sőt ingatlanfinanszírozó társaságok értékesíté
sére is.
5. Ötödik jogalap: az Európai Unió Alapjogi Chartája 41.
cikkének és a gondos ügyintézés elvének megsértése
— A felperes az ötödik jogalap keretében felhozza, hogy a
Bizottság nem jogosult arra, hogy a tagállam által előter
jesztett kérelmeket kifejezett szövegükkel, értelmükkel és
céljukkal ellentétesen értelmezze és bírálja el.
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Jogalapok és fontosabb érvek
Az érintett közösségi védjegy: fekete, homokszínű, barna, sötét
vörös és szürke négyzetmintát ábrázoló ábrás védjegy a 18.,
24. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.
Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.
A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.
Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdésének
a 7. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett b) pont
jának a megsértése, mivel az érintett közösségi védjegy alkalmas
a megkülönböztetésre, valamint a 207/2009/EK rendelet 75. és
76. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem mérle
gelte a felperes részletes ténybeli és jogi érvelését.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK
tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.)

2011. január 21-én benyújtott kereset — Rheinischer
Sparkassen- und Giroverband kontra Bizottság
(T-27/11. sz. ügy)
(2011/C 72/47)
Az eljárás nyelve: német

2011. január 18-án benyújtott kereset — Fraas kontra
OHIM (fekete, homokszínű, barna, sötétvörös és szürke
négyzetminta)
(T-26/11. sz. ügy)
(2011/C 72/46)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Német
ország) (képviselők: R. Kunze és G. Würtenberger ügyvédek)
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM)
Kereseti kérelmek
— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
negyedik fellebbezési tanácsa által az R 1317/2010-4. sz.
ügyben 2010. november 15-én hozott határozatot, és
— a Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (védje
gyek és formatervezési minták) kötelezze a költségek viselé
sére.

Felek
Felperes: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Düsseldorf,
Németország) (képviselők: I. Liebach és A. Rosenfeld ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság
Kereseti kérelmek
— A Törvényszék részben semmisítse meg a 2010. december
21-i, C(2010) 9525 végleges bizottság határozatot, állami
támogatások, MC 8/2009 és C-43/2009 — Németország
— WestLB, amennyiben a Bizottság a határozattal eluta
sította Németország 2010. október 28-i kérelmét, amelyben
a Westdeutsche Immobilienbank AG értékesítése és új szer
ződéseinek megszüntetése tekintetében 2011. február 15-én
túli határidő-hosszabbítást kért;
— másodlagosan: a Törvényszék részben semmisítse meg a
2010. december 21-i, C(2010) 9525 végleges bizottság
határozatot (állami támogatások, MC 8/2009 és C-43/2009
— Németország — WestLB), amennyiben a Bizottság ebben
hallgatólagosan úgy határozott, hogy Németország csak
egyetlen, 2011. február 15-ig terjedő határidő-hosszabbítás
iránti kérelmet terjesztett elő a Westdeutsche Immobilien
bank AG értékesítése és új szerződéseinek megszüntetése
tekintetében, és ezért ezt meghaladó határidő-hosszabbí
tásról nem kell döntenie;

