
Azzal, hogy a Bizottság megtagadta az építkezés tételeinek költ-
ségéhez való hozzáférést, a felperes szerint a Bizottság tévesen
ítélte úgy, hogy ez a kérelem nem minősül iratokhoz való
hozzáférés iránti kérelemnek, így megsértette az 1049/2001
rendelet 7. és 8. cikkét.

A felperes végül a jóhiszeműség nyilvánvaló hiányára és a
helyes hivatali eljárás elvének Bizottság által történt megsérté-
sére hivatkozik, mivel vitatott határozatában a Bizottság nem
jelezte, hogy az alvállalkozói szerződések várhatóan mikorra
kerülnek a birtokába.

(1) HL L 145., 2001.5.31., 43–48. o.
(2) HL L 345., 2001.12.29., 94–98. o.

Az RB Square Holdings Spain S.L. által a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen 2004. szeptember 22-én benyújtott

kereset

(T-384/04. sz. ügy)

(2004/C 300/91)

(A benyújtott kereset nyelve: francia)

Az RB Square Holdings Spain S.L., székhely: Barcelona (Spa-
nyolország), képviseli: Katia Manhaeve ügyvéd, kézbesítési cím:
Luxembourg, 2004. szeptember 22-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
ellen.

Az Unelko N.V. szintén félként vett részt a negyedik fellebbe-
zési tanács előtti eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának
R 652/2002-4. sz. határozatát;

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A közösségi védjegy
bejelentője:

Unelko N.V.

Az érintett közösségi
védjegy:

A „clean x” ábrás védjegy a 3.
áruosztályba tartozó áruk tekinte-
tében (fehérítőkészítmények stb.) –
bejelentés száma: 222 471

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A felperes

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „CLEN” nemzeti szóvédjegy és
ábrás védjegy

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke
(1) bekezdése b) pontjának téves
alkalmazása

(1) A Tanács 1993. december 20-i 40/94/EK rendelete a közösségi
védjegyről – Hivatalos Lap L 11., 1994.1.14., 1–36. o.

A Németországi Szövetségi Köztársaság által az Európai
Közösségek Bizottsága ellen 2004. szeptember 23-án

benyújtott kereset

(T-389/04. sz. ügy)

(2004/C 300/92)

(Az eljárás nyelve: német)

A Németországi Szövetségi Köztársaság, képviseli: C.-D. Quas-
sowski, segítője: G. Quardt ügyvéd, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. szeptember 23-án keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2004. július 7-i C(2004) 2641 sz., a
MobilCom szerkezeti átalakításához nyújtott állami támoga-
tásra vonatkozó bizottsági határozatot abban a részében,
amelyben a Bizottság annak biztosítására kötelezi Németor-
szágot, hogy hét hónapra zárja be a MobilComnak és összes
konszerntársaságának a MobilCom mobil szolgáltatói szerző-
déseket közvetlenül online értékesítő online shopjait, és hogy
erre az időre szüntessék be a mobil szolgáltatási szerződések
MobilCom shopok weboldalain keresztül történő értékesí-
tését is, és hogy a MobilCom és annak konszerntársaságai ne
tegyenek semmilyen egyéb intézkedést e feltételek megkerü-
lése érdekében, és hogy az ügyfelet az adott weboldalról ne
vezessék tovább automatikusan valamelyik értékesítési part-
nerhez.

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.
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