
Az ügy tárgya

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgaz-
dasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról,
valamint annak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettor-
szág, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia
és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében
történő kiigazításáról szóló, 2004. április 29-i 864/2004/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 48. o.; magyar nyelvű különkiadás
3. fejezet, 45. kötet) 1. cikkének 7. pontja megsemmisítése
iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket, mint elfogadhatatlanokat eluta-
sítja.

2) A felperesek maguk viseli saját költségeiket, valamint a Tanács
részéről felmerült költségeket.

3) A Bizottság beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

(1) HL C 251., 2004.10.9.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2005. szeptember 20-i
végzése – Deloitte Business Advisory kontra az Európai

Közösségek Bizottsága

(T-195/05. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés – Közösségi közbeszerzési eljárás –
Lehetőség elvesztése – Sürgősség – Érdekmérlegelés”)

(2005/C 296/54)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Deloitte Business NV (Brüsszel, Belgium) (képviselők:
D. Van Heuven, S. Ronse és S. Logie ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Pigna-
taro-Nolin és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem elsősorban a SANCO/
2004/01/041 sz. közbeszerzési eljárásban egyrészt a felperes
által előterjesztett ajánlatot elutasító, másrészt az adott közbe-
szerzési szerződést harmadik személynek odaítélő bizottsági ha-
tározat végrehajtásának felfüggesztése végett, másodsorban a
Bizottság számára egyrészt a kérdéses közbeszerzési szerződést

odaítélő határozat nyertessel való közlésének, másrészt a
megfelelő szerződés aláírásának megtiltása végett, kényszerítő
bírság terhe mellett.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta-
sítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

2005. július 12-én benyújtott kereset – Deutsche Telekom
kontra OHIM

(T-257/05. sz. ügy)

(2005/C 296/55)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deutsche Telekom AG (Bonn, Németország) (képviselő:
J.-C. Gaedertz Rechtsanwalt)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az OHIM második
fellebbezési tanácsának 2005. május 2-i R 0620/2004-2. sz.
határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság a 40/94 rendelet 78. cikke alapján
helyezze vissza jogaiba a felperest (restitutio in integrum).

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „t” szóvédjegy a 9., 16., 35., 36.,
38., 39. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonat-
kozásában – lajstromszám: 2 893 865.

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A felperes jogaiba való visszahe-
lyezésére irányuló kérelmének és fellebbezésének elutasítása.

Jogalapok: Jogellenes a jogaiba való visszahelyezés megtagadása
a fellebbezési eljárásban, mivel nem helytálló, hogy a felperes
ügyvédei hivatali szervezetének eljárása nem felel meg a közös-
ségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosí-
tott tanácsi rendelet 78. cikkének (1) bekezdésében támasztott
követelményeknek.
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