
Minthogy a projekt nem valósult meg a megállapodás szerinti
határidőre (2000. augusztus 31.), és az alperes nem nyújtott be
– amint azt a szerződés pedig előírta – tudományos jelentést,
illetőleg költségkimutatást, a Bizottság úgy határozott, hogy
felmondja a szerződést 2001. február 24-i hatállyal. Az alperes
és a Bizottság között ezt követően folytatott levelezés során – a
Bizottság szerint – nem merültek fel olyan új körülmények,
amelyek a Bizottság határozatának megváltoztatását indo-
kolnák.

Keresetével a Bizottság az alperesnek – a projekt megvalósítá-
sához való pénzbeli hozzájárulására tekintettel – kifizetett
259 800 euró összegű előleg visszafizetését, valamint az ezen
összeg után – a szerződés alapján alkalmazandó görög jog
irányadó szabályai szerint – járó kamat megfizetését akarja
elérni.

Wim de Waele által 2005. január 18-án a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-15/05. sz. ügy)

(2005/C 57/67)

(Az eljárás nyelve: holland)

Wim de Waele, lakóhelye: Brugge (Belgium), képviseli Paul
Maeyaert és Samuel Granata ügyvédek, 2005. január 18-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– változtassa meg és részben semmisítse meg az OHIM első
fellebbezési tanácsának 2004. november 16-i határozatát (R
820/2004-1. sz. ügy), különösen a 18. osztályba tartozó
„hús- és hentesárubél” körébe sorolható árukra vonatkozó
részében, de legalább a „hivatásos felvásárlóknak szánt hús-
és hentesárubél” körébe tartozó árukra vonatkozóan;

– kötelezze az OHIM-ot az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A bejelentett közösségi
védjegy:

Jobb- és baloldalán bevágott,
rombuszformákat alkotó, hosszú-
kás alakú térbeli védjegy a 18., 29.
és 30. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában – védjegybejelen-
tési szám: 3 050 531.

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezés elutasítása.

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

A T-313/01. sz. ügy törlése (1)

(2005/C 57/68)

(Az eljárás nyelve: görög)

2004. november 25-i végzésével az Európai Közösségek
Elsőfokú Bírósága negyedik tanácsának elnöke elrendelte a
T-313/01. sz. R kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügy
törlését.

(1) HL C 44., 2002.2.16.

A T-386/03. sz. ügy (1) törlése

(2005/C 57/69)

(Az eljárás nyelve: német)

2004. december 15-i végzésével az Európai Közösségek
Elsőfokú Bírósága első tanácsának elnöke elrendelte a T-386/
03. sz. Deutsche Telekom kontra Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügy
törlését.

(1) HL C 35., 2004.2.7.
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