
Az Imagination Technologies Ltd. által 2004. december
1-jén a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és

formatervezési minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-461/04. sz. ügy)

(2005/C 57/44)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az Imagination Technologies Ltd., székhely: Hertfordshire
(Egyesült Királyság), képviseli: M. Edenborough, barrister, vala-
mint P. Brownlow, és N. Jenkins, solicitors, 2004. december
1-jén keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a második fellebbezési tanács 108/2004-2.
sz. határozatát;

– semmisítse meg az elbíráló osztály 2003. szeptember 12-én
kelt határozatát;

– tegye át a 2 396 075 számú közösségi védjegybejelentési
kérelmet az OHIM-hoz, vagy másodlagosan a fellebbezési
tanácshoz, további vizsgálat lefolytatása céljából;

– kötelezze az OHIM-ot a felperes e fellebbezésével, valamint a
fellebbezési tanács, és az elbíráló előtti eljárásával kapcso-
latban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az érintett közösségi
védjegy:

A „PURE DIGITAL” szóvédjegy a
9. és 38. osztályba tartozó áruk és
szolgáltatások tekintetében (elekt-
romos és elektronikus berende-
zések multimédiás szórakoztató-
rendszerek használatához, video-
berendezés, számítógépes hardver,
távközlési szolgáltatás nyújtása,
hozzáférés biztosítása számító-
gépes adatbázisokhoz és az inter-
nethez) - 2 396 075 sz. védjegy-
bejelentés

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke
(1) bekezdése b) és c) pontjának
megsértése

A European Dynamics SA által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2004. november 25-én benyújtott kereset

(T-465/04. sz. ügy)

(2005/C 57/45)

(Az eljárás nyelve: angol)

A European Dynamics SA, székhely: Athén, Görögország,
képviseli: N. Korogiannakis ügyvéd, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. november 25-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 (Halászati Főigazgatóság) 2004.
szeptember 15-i határozatát, mely a felperes ajánlatát elutasí-
totta, és a megbízást az eddigi szolgáltatónak adta;

– kötelezze a Bizottságot a felperes által benyújtott ajánlat
újraértékelésére;

– kötelezze a Bizottságot a felperes jogi költségei, valamint a
kereset benyújtásával kapcsolatosan felmerült minden költ-
sége és kiadása viselésére, akkor is, ha a keresetet elutasítja.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes társaság ajánlatot nyújtott be a Bizottság FISH/2004/
02. sz. (1), a Halászati Főigazgatóság informatikai rendszeréhez
kapcsolódó informatikai és azzal összefüggő szolgáltatások
nyújtása tárgyában tett ajánlati felhívására. A támadott határo-
zatban ezt az ajánlatot elutasították, és a szerződést más aján-
lattevőnek ítélték, amely egyben az eddigi szolgáltató volt.
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