
2007. július 31-én benyújtott kereset – Evropaiki Dynamiki
kontra Bizottság

(T-300/07. sz. ügy)

(2007/C 235/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoino-
nion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország)
(képviselő: N. Korogiannakis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság Informatikai
Főigazgatóságának azon határozatát, amellyel 2007. május
21-i levelében elutasította a felperesnek a „Your Europe”
portál igazgatása és kezelése (HL 2006/S 143-153057)
céljából kiírt ENTR/05/078. sz., „YOUR EUROPE” 1. tétel
(Szerkesztési munkák és fordítások) ajánlattételi felhívásra
benyújtott ajánlatát (1. tételről szóló határozat), és a megbí-
zást a sikeres ajánlattevőnek ítélte oda;

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság (DIGIT) azon
határozatát, amellyel 2007. július 13-i levelében elutasította a
felperesnek a „Te Európád” Portál igazgatása és kezelése
(HL 2006/S 143-153057) céljából kiírt ENTR/05/078. sz.,
„YOUR EUROPE” 2. tétel (Infrastruktúra-menedzsment) aján-
lattételi felhívásra benyújtott ajánlatát (2. tételről szóló határo-
zat), és a megbízást a sikeres ajánlattevőnek ítélte oda;

– Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot (DIGIT), hogy a
szóban forgó ajánlattételi eljárás alatt keletkezett kár miatt
1 125 000 euró (1. tétel) és 825 000 euró (2. tétel) összegű
kártérítést fizessen a felperesnek;

– Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot (DIGIT) a felpe-
resnek a jelen keresettel kapcsolatban felmerült összes költ-
sége és kiadása viselésére, keresetének elutasítása esetén is.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresetének alátámasztására azzal érvel, hogy a „Your Europe”
Portál igazgatása és kezelése (HL 2006/S 143-153057) céljából
kiírt ENTR/05/078. sz., „YOUR EUROPE” 1. tétel (Szerkesztési
munkák és fordítások) ajánlattételi eljárás és a „Your Europe”
Portál igazgatása és kezelése (HL 2006/S 143-153057) céljából
kiírt ENTR/05/078. sz., „YOUR EUROPE” 2. tétel (Infrastruktúra-
menedzsment) ajánlattételi eljárás keretében az Európai Bizottság
Informatikai Főigazgatósága, mint ajánlatkérő hatóság nem telje-
sítette a költségvetési rendeletben (1), annak végrehajtási szabá-
lyában és a 2004/18/EK irányelvben (2) előírt kötelezettségeket,
valamint az átláthatóság és az egyenlő elbánás elvét.

A felperes továbbá azt állítja, hogy az ajánlatkérő hatóság ajánla-
tának elutasításához vezető több nyilvánvaló értékelési hibát

követett el. Ezenkívül az ajánlatkérő hatóság nem teljesítette az
indoklási kötelezettségét és különösen azt a kötelezettségét, hogy
a felperest a sikeres pályázók viszonylagos előnyeiről tájékoz-
tassa.

A felperes kéri az Elsőfokú Bíróságtól, hogy semmisítse meg az
Európai Bizottságnak a felperes ajánlatát elutasító és a megbízást
a sikeres ajánlattevőnek ítélő határozatát, és hogy az alperest
kötelezze az eljáráshoz kapcsolódó költségek viselésére, kerese-
tének elutasítása esetén is. Másodlagosan, ha a szerződést a
Bíróság határozatának időpontjában már végrehajtották vagy
már nem lehetséges a határozat megsemmisítése, a felperes
1 125 000 euró (1. tétel) és 825 000 euró (2. tétel) összegű
kártérítést kér az EK 235. és az EK 288. cikkel összhangban.

(1) A Tanács 1605/2002/EK, Euratom rendelete (2002. június 25.) az
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költség-
vetési rendeletről (HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
1. fejezet, 4. kötet, 74. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve
(2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű
különkiadás 6. kötet, 7. fejezet, 132. o.).

2007. augusztus 6-án benyújtott kereset – Motopress
kontra OHIM – Sony Computer Entertainment Europe

(BUZZ!)

(T-302/07. sz. ügy)

(2007/C 235/41)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Motopress Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH (Bécs,
Ausztria) (képviselő: L. Wiltschek ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sony Computer
Entertainment Europe Limited

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság változtassa meg a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második
fellebbezési tanácsának 2007. június 29-i határozatát
(R 1468/2006-2. sz. ügy) annak érdekében, hogy helyt adjon
a 4 441 044. sz. védjegybejelentéssel szembeni felszólalásnak;
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– az Elsőfokú Bíróság másodlagosan helyezze hatályon kívül a
megtámadott határozatot és utalja vissza az ügyet a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal elé;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatalt a fellebbezési eljárás során és az Elsőfokú Bíróság
előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Sony Computer Entertainment
Europe Limited.

Az érintett közösségi védjegy: A „BUZZ!” szóvédjegy a 9., 16., 28.
és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában
(4 441 044. sz. védjegybejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
A felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „BUZZ!” osztrák szóvédjegy
a 9., 16., 35. és 38. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások
tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalást elutasítja.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezést elutasítja.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 74. cikke (2) bekezdésének
megsértése, mivel nem vették figyelembe az ütköző védjegyek
létezésére vonatkozó bizonyítékokat.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet,
1. kötet, 146. o.).

2007. augusztus 7-én benyújtott kereset – Nölle kontra
OHIM – Viña Carta Vieja (Puzzle)

(T-303/07. sz. ügy)

(2007/C 235/42)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Jürgen Nölle (Rheinberg, Németország) (képviselő:
J. Reinartz, ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Viña Carta Vieja,
S.A.

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság utasítsa el teljes egészében a felperesnek
a 2004. február 20-án a „Puzzle” szóvédjegy vonatkozásában

tett védjegybejelentésével szemben 2005. február 24-én
benyújtott felszólalást, a második fellebbezési tanácsnak a
2007. június 5-i, a R 911/2006-2. sz. ügyben hozott határo-
zatának és a felszólalási osztály 2006. június 29-i, B
802 340. sz. határozatának hatályon kívül helyezése útján;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás – ideértve
az esetleges beavatkozók – költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „Puzzle” szóvédjegy a 16., 32. és
33. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (3 674 651. sz.
bejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Viña Carta Vieja, S.A.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: különösen a „MONKEY
PUZZLE” szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk vonatkozá-
sában (3 238 144. sz. közösségi védjegy).

A felszólalási osztály határozata: A felszólalásnak részlegesen helyt
adott.

A fellebbezési tanács határozata: A felszólalási osztály határozatát
hatályon kívül helyezte, amennyiben az helyt adott a felszóla-
lásnak a 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között nem
áll fenn az összetévesztés veszélye.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

2007. augusztus 10-én benyújtott kereset – Calzaturificio
Frau kontra OHIM – Camper

(T-304/07. sz. ügy)

(2007/C 235/43)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Calzaturificio Frau S.p.A. (San Giovanni Ilarione VR,
Olaszország) (képviselő: A. Rizzoli, ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Camper S.L.
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