
Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes egy konzorcium tagja, mely pályázatot nyert ESP Lot
5 internet-alkalmazások szolgáltatójaként. Az ESP Lot 4, adat/
információkezelő alkalmazást másik konzorciumnak ítélték.

A felperes szerint a jelen keresettel megtámadott pályázat, az
ESP-DIMA, azon a téves feltevésen alapult, hogy az adat és
információ kezelési szolgáltatások nyújtása új piacot jelent és
hogy az ESP Lot 4 alkalmazása minden várakozást felülmúlt. A
felperes kifogásolja, hogy a Bizottság helytelenül osztott felada-
tokat az ESP Lot 4 alkalmazásokra, melyek – a felperes állás-
pontja szerint – ténylegesen az ESP Lot 5 körébe estek. A
felperes állítja, hogy ennek eredményeként a Bizottságnak
növelnie kellett az ESP Lot 4-re vonatkozó költségvetési előre-
jelzését, és új ESP-DIMA pályázatot kellett kiírnia, miközben az
ESP Lot 5-re vonatkozó költségvetés az előirányzatok alatt
maradt.

A felperes kifogásolja, hogy a Bizottság lényeges eljárási
szabályt szegett meg azáltal, hogy a megtámadott pályázat
értékelő bizottságának legalább egy tagja érdekellentétben állt a
felperessel.

Végül a felperes előadja, hogy nem megfelelően indokolt az
ESP-DIMA alkalmazás sikeres pályázói közötti második helyre
sorolása. A felperes azt is állítja, hogy a Bizottság megtagadta
az értékelő jelentésre vonatkozó adatok nyilvánosságra hoza-
talát.

Az Eden által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM)
ellen 2004. július 26-án benyújtott kereset

(T-305/04. sz. ügy)

(2004/C 262/78)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Eden, székhelye: Párizs, képviseli: Muriel Antoine-Lalance,
ügyvéd, 2004. július 26-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (OHIM) ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM első felülvizsgálati tanácsának
2004. május 24-i határozatát (R 591/2003-4. sz. ügy);

– kötelezze az OHIM-et a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az érintett közösségi
védjegy:

Az „ODEUR DE FRAISE MURE”
illat-védjegy, melyhez egy eper
grafikus ábrázolása is tartozik –
nyilvántartási száma 001122118

Termékek vagy szolgál-
tatások:

A 3., 16., 18. és 25. osztályba
tartozó termékek.

A felülvizsgálati tanács
előtt megtámadott hatá-
rozat:

A bejegyzés védjegyelbíráló általi
elutasítása.

A felülvizsgálati tanács
határozata:

A kérelem elutasítása.

Hivatkozott érvek: A 40/94 rendelet 7. cikk első
bekezdés a) albekezdésének
megsértése.

Monika Luxem által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2004. július 15-én benyújtott kereset

(T-306/04. sz. ügy)

(2004/C 262/79)

(Az eljárás nyelve: francia)

Monika Luxem, lakóhelye: Brüsszel, képviseli: Sébastien Orlandi
ügyvéd, Albert Coolen ügyvéd, Jean-Noël Louis ügyvéd és
Étienne Marchal ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004.
július 15-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság azon határozatát, amellyel nem
nevezte ki őt az Európai Közösségek tisztviselőjévé, nem
helyezte a DG DEV/A.2-nél [Fejlesztési Főigazgatóság] a
COM/2002/6022/F sz. közleménnyel megüresedettnek nyil-
vánított álláshelyre, és megtagadta, hogy bármilyen más – a
képességeinek és a szakmai irányultságának megfelelő – állás-
helyre helyezze;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.
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