
Jogalapok: Jogi szempontból nincsen jelentősége annak, hogy a
bejelentett védjegy mértani alakzat, mivel ahhoz, hogy a
védjegy betöltse rendeltetését és azonosítani lehessen általa az
árut, egyedül a szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és
körültekintő, átlagos fogyasztó érzékelése döntő. Az alperes a
megtámadott határozatban figyelmen kívül hagyta ezt az érté-
kelési elvet. Az ötszög alak szokatlan és feltűnő, ezáltal megkü-
lönböztető képességgel bír és utal a gyártóra vagy a forgalma-
zóra. Ebből következően a felperes által lajstromoztatni kívánt
védjegy bejegyzése nem ütközik a közösségi védjegyről szóló,
1993. december 20-i 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekez-
désének b) pontjában foglalt kizáró okba.

2005. augusztus 10-én benyújtott kereset – Olasz Köztár-
saság kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-308/05 sz. ügy)

(2005/C 257/30)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviseli: Antonio Cingolo Avvo-
cato dello Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2005.
június 7-i, 05272. sz. feljegyzését: Regionális Politikai Főigaz-
gatóság – Programok és projektek Cipruson, Görögor-
szágban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, tárgy: a POR Campania Ob. 1. 2000-2006 (n. CCI
1999 IT 16 1 PO 007) – Közbeeső költség bejelentése és
fizetési kérelem;

– semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2005.
június 8-i, 05453 sz. feljegyzését: Regionális Politikai Főigaz-
gatóság – Programok és projektek Cipruson, Görögor-
szágban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, tárgy: (DOCUP) Ob. 2. – Lazio 2000-2006 (n. CCI
2000 IT 16 2 DO 008) – A kért összegtől eltérő összeg kifi-
zetése a Bizottság részéről;

– semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2005.
június 17-i, 05726. sz. feljegyzését: Regionális Politikai

Főigazgatóság – Programok és projektek Cipruson, Görögor-
szágban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, tárgy: POR Puglia 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16
PO 009) – A kért összegtől eltérő összeg kifizetése a
Bizottság részéről;

– semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2005.
június 17-i, 05728. sz. feljegyzését: Regionális Politikai
Főigazgatóság – Programok és projektek Cipruson, Görögor-
szágban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, tárgy: POR Puglia 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16
PO 009) – A kért összegtől eltérő összeg kifizetése a
Bizottság részéről;

– semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2005.
június 23-i, 05952 sz. feljegyzését: Regionális Politikai
Főigazgatóság – Programok és projektek Cipruson, Görögor-
szágban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, tárgy: POR Puglia 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16
PO 009) – A kért összegtől eltérő összeg kifizetése a
Bizottság részéről;

– továbbá semmisítsen meg valamennyi kapcsolódó és előzetes
dokumentumot; következésképpen kötelezze az Európai
Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-345/04. sz.,
Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatkozottakkal.

(1) HL C 262., 2004. 10. 23., 55. o.

A kereset előterjesztésének időpontja: 2005. augusztus 10.
– Microsoft Corporation/Európai Közösségek Bizottsága

(T-313/05. sz. ügy)

(2005/C 257/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Microsoft Corporation (Washington, USA) [képviselők:
J.-F. Bellis ügyvéd, I. Forrester QC]

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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A felperes kereseti kérelmei

– az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2005. június 1-i
bizottsági határozatot;

– és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004. március 24-i bizottsági határozatot követően, amelyet
a T-201/04. sz. ügyben (1) támadtak meg, és amely szerint a
felperes köteles nyilvánosságra hozni bizonyos Windows proto-
kollok műszaki leírását a Windows-zal való együttes
működtetés lehetővé tétele érdekében, a Bizottság 2005. június
1-i levelével tájékoztatta a felperest, hogy véleménye szerint
köteles engedélyezni harmadik felek – nem licencjogosultak –
számára az értékesítést a versenytársak által a nyilvánosságra
hozott Windows protokoll-leírások alapján kidolgozott szoftver
forráskód formájában, kivéve ha a szoftver olyan találmányt
tartalmaz, amely megfelel az újdonság és a feltalálói tevé-
kenység feltételeinek.

A felperes vitatja a Bizottság 2005. június 1-i levelét azon az
alapon, hogy a kérdéses szoftver forráskód formájában történő
értékesítésével a nem licencjogosultak hozzáférhetnek a felperes
üzleti titkaihoz anélkül, hogy a felperes biztosítani tudná azok
bizalmas kezelését a hasznosítási kikötések útján, mint a licenc-
jogosultak esetén.

A felperes meglátása szeirnt a 2005. június 1-i levél jogellenes
módon megfosztja a felperest tulajdonjogaitól, valamint a
Bizottságnak nincs hatásköre olyan kötelezettségek kiszabására,
amelyek túlmennek a 2004. március 24-i bizottsági határozat
által előírtakon, mivel a Bizottság 2005. június 1-i levelének
célja e határozat alkalmazása.

A felperes továbbá azt állítja, hogy a 2005. június 1-i levél az
arányosság elvét sérti, mivel túlmegy azon, ami a 2004.
március 24-i határozatban megállapított visszaélés orvoslásához
szükséges.

Ezenkívül a felperes azzal érvel, hogy az újdonságnak és a felta-
lálói tevékenységnek a 2005. június 1-i levélben leírt tesztje
sérti a jogbiztonság elvét, mivel nem világos, pontatlan és
nagyon nehéz értelmes módon alkalmazni az üzleti titkok
vonatkozásában.

Végül a felperes előterjeszti, hogy a 2005. június 1-i levél sérti
a nemzetközi közjognak a Közösségre is kötelező elveit, mivel
a felperes tulajdonjogainak világszintű, így extraterritoriális
nyilvánosságra hozatalát vonja maga után.

(1) HL C 179., 2004. július 10., 18. o.

2005. augusztus 30-án benyújtott kereset – TUI kontra
OHIM

(T-325/05. sz. ügy)

(2005/C 257/32)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: TUI AG (székhelye: Hannover [Németország], képviseli:
D. von Schultz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A felperes kereseti kérelmei

– az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 2005. május 25-i
határozatának (R0183/2004-4. sz. ügy) megsemmisítése;

– az OHIM utasítása az EU 002851681 „Fliegen zum Taxip-
reis” bejelentett közösségi védjegy lajstromozására a védjegy-
bejelentésben felsorolt valamennyi szolgáltatás vonatkozá-
sában;

– az OHIM kötelezése a fellebbezési eljárás és a jelen eljárás
költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Érintett közösségi védjegy: A „Fliegen zum Taxipreis” szóvédjegy a
36. és 39. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában –
lajstromszám: 2 851 681.
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