
A V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutsch-
land e.V. által az Európai Közösségek Bizottsága ellen

2005. január 10-én benyújtott kereset

(T-5/05. sz. ügy)

(2005/C 82/60)

(Az eljárás nyelve: német)

A V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland
e.V., székhely: Berlin (Németországi Szövetségi Köztársaság),
képviseli: K. Kühne ügyvéd, 2005. január 10-én keresetet nyúj-
tott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai
Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. semmisítse meg a Bizottság 2004. november 11-i határo-
zatát, amelyben megtagadta a német hatóságok által 1978.
május 12-én, eltérő intézkedések alkalmazására történő
felhatalmazás iránt a Bizottsághoz intézett kérelemhez való
hozzáférést;

2. kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Bizottság a megtámadott levelével a transzparencia-
irányelv (1) 4. cikkének (5) és (6) bekezdése alapján elutasította
a felperes iratbetekintés iránti kérelmét a Németországi Szövet-
ségi Köztársaságnak a hozzáadottértékadó-irányelv (2) 27. cikke
szerinti eltérő, egyedi intézkedések bevezetésére történő felha-
talmazás iránti kérelme vonatkozásában.

A felperes arra hivatkozik, hogy a kérelemhez való hozzáférés
megtagadása valójában a jogvédelem megtagadását jelenti vele
szemben, mivel az alapeljárásban a kért dokumentum alapján
utasították el a felperes panaszát. A felperes továbbá arra hivat-
kozik, hogy a hozzáférés megtagadása a transzparencia-irány-
elvbe ütközik.

A felperes előadja, hogy a hozzáférés megtagadása, illetve a
transzparencia-irányelv 4. cikkének (5) bekezdése az EU 1.
cikkbe és az EK 21., EK 207., EK 253. és EK 255. cikkbe

ütközik, mivel a kért dokumentum közzétételéhez való hozzá-
járulás hiánya lényegében nincs megindokolva.

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz
való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145.,
43. o.).

(2) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi
irányelv (HL L 145., 1. o.).

A DEF-TEC Defense Technology GmbH által a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen 2005. január 12-én benyújtott

kereset

(T-6/05. sz. ügy)

(2005/C 82/61)

(A keresetlevél nyelve: angol)

A DEF-TEC Defense Technology GmbH, székhely: Frankfurt am
Main (Németország), képviseli: H. Daniel, ügyvéd, 2005. január
12-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) ellen.

A Defense Technology Corporation of America, székhely: Jack-
sonville, Florida (Amerikai Egyesült Államok) a fellebbezési
tanács előtti eljárásban szintén félként vett részt.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM második fellebbezési tanácsának az
R 493/2002-2. sz. ügyben 2004. november 8-án hozott
határozatát;

– állapítsa meg az OHIM 722/2002. sz. felszólalási ügyben
hozott határozatának érvénytelenségét;

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.
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