
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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Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása a 39. osztályba
tartozó szolgáltatások vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése, mivel téves az a megállapítás, hogy a
bejelentett védjegy nem rendelkezik megkülönböztető képes-
séggel.

2005. augusztus 26-án benyújtott kereset – Movimondo
ONLUS kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-329/05. sz. ügy)

(2005/C 257/33)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Movimondo ONLUS (székhelye: Róma [Olaszország],
képviselik: Paolo Vitali, Giulia Verusio, Gian Michele Roberti és
Alessandra Franchi ügyvédek

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A felperes állításai

Elsődlegesen:

– az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság
(Humanitárius Segélyek Hivatala, ECHO) nem teljesítette a 3-
134. sz. Partnerségi Keretmegállapodás (Framework Partnership
Agreement) keretében megkötött Grant Agreement-ekből eredő
szerződéses kötelezettségeit, következésképpen

– kötelezze az Európai Bizottságot arra, hogy folyósítsa a
Movimondonak az alábbi összegeket:

– 36 500,51 euró a MAGUINDANAO: ECHO/PHL/210/
2003/02003 projektre vonatkozóan, a 2004. szeptember
25-től számított késedelmi kamatokkal növelve;

– 150 000,00 euró az ECHO 9 PALESTINA: ECHO/TPS/
210/2003/08018 projektre vonatkozóan a 2004. szep-
tember 16-tól számított késedelmi kamatokkal növelve;

– 52 500,00 euró a DIPECHO INDIA: ECHO/TPS/210/
2003/03005 projektre vonatkozóan a 2005. március 24-
től számított késedelmi kamatokkal növelve;

– 50 865,96 euró az ECHO LIBANO: ECHO/TPS/210/
2003/08020 projektre vonatkozóan a 2005. augusztus
15-től számított késedelmi kamatokkal növelve;

– 119 485,70 euró az ECHO BAJO YUNA: ECHO/CR/BUD/
2004/01006 projektre vonatkozóan a 2005. június 12-től
számított késedelmi kamatokkal növelve;

– 28 500,00 euró az ECHO RUNDU II: ECHO/AGO/BUD/
2004/01018 projekt okán a 2005. július 13-tól számított
késedelmi kamatokkal növelve;

– 70 085,00 euró az ECHO SAMANA': ECHO/DOM/BUD/
2004/01001 projektre vonatkozóan a 2005. május 16-tól
számított késedelmi kamatokkal növelve;

– kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

Másodlagosan:

– semmisítse meg a fizetési határidők felfüggesztéséről szóló,
Antonio Cavaco főigazgató Humanitárius Segélyek Hivatala
ECHO 3, 2005. június 17-i levelében található Ref. D 6613.
sz. határozatot, melynek tárgya „injunction to pay outstanding
payments due to Movimondo”, következésképpen kötelezze az
Európai Bizottságot, hogy a fent említett összegeket folyó-
sítsa a Movimondonak.

– kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen keresettel a felperes szervezet – nem kormányzati
nemzetközi együttműködési és szolidaritási szervezet – az EK
238. cikk értelmében elsődlegesen azt kéri, hogy az Elsőfokú
Bíróság kötelezze az Európai Bizottságot a 2003. december 1-
től hatályos, 3-134. sz. Partnerségi Keretmegállapodás
(Framework Partnership Agreement) keretében megkötött Grant
Agreement-ekből eredő szerződéses kötelezettségeinek teljesíté-
sére, amelyek tárgya sikeresen végrehajtott és megfelelően
számszerűsített sürgős humanitárius beavatkozások Bizottság
általi finanszírozása volt.
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