
Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 2-i ítélete – Ashoka kontra
OHIM (DREAM IT, DO IT!)

(T-186/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A DREAM IT, DO IT! közösségi
szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböz-
tető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke

(1) bekezdésének b) pontja”)

(2008/C 209/89)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ashoka (Arlington, Virginia, Egyesült Államok) (képvi-
selők: A. Link és A. Jaeger-Lenz ügyvédek)

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

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 635/2006-
1. sz. ügyben) a DREAM IT, DO IT! szómegjelölés közösségi
védjegybejelentésével kapcsolatban 2007. március 15-én hozott
határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 170., 2007.7.21.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 1-jei ítélete – AWWW
kontra FEACVT

(T-211/07. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések –

Közösségi közbeszerzési eljárás – Ajánlat elutasítása – Kivá-
lasztási szempontok – Odaítélési szempontok – Indokolási

kötelezettség”)

(2008/C 209/90)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World (Göttingen,
Németország) (képviselők: B. Schreier, V. Wellens avocats és
G. Dennis solicitor)

Alperes: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javí-
tásáért (FEACVT) (képviselő: C. Callanan solicitor)

Az ügy tárgya

A FEACVT 2007. április 17-i határozatának megsemmisítése
iránti kérelem, amelyben a munka- és foglalkoztatás-minőséggel,
a munkahelyi kapcsolatokkal és átszervezésekkel kapcsolatos
információs és elemzési szolgáltatásokra irányuló közösségi
közbeszerzési eljárás keretében a felperes által benyújtott aján-
latot elutasította.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World társaságot köte-
lezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti
eljárással kapcsolatban felmerült költségeket is.

(1) HL C 183., 2007.8.4.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. július 4-i ítélete – Entrance
Services kontra Parlament

(T-333/07. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések –

Közösségi közbeszerzési eljárás – Az Európai Parlament Brüsz-
szelben levő épületeiben található automaták, bútorok és
hasonló berendezések karbantartása – Ajánlat elutasítása –

Súlyos szakmai kötelezettségszegés – A 1605/2002/EK,
Euratom rendelet 93. cikke”)

(2008/C 209/91)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Entrance Services (Vilvorde, Belgium) (képviselők:
A. Delvaux és V. Bertrand avocats)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Ecker és P. López-
Carceller meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament határozatának megsemmisítése iránti kérelem,
amelyben a felperes által benyújtott ajánlatot elutasította és a
szerződést másik ajánlattevőnek ítélte oda az Európai Parlament
Brüsszelben levő épületeiben található automaták, bútorok és
hasonló berendezések karbantartására irányuló közbeszerzési
eljárás keretében.
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