
2008. október 19-én benyújtott kereset – Imagion kontra
OHIM (DYNAMIC HD)

(T-463/08. sz. ügy)

(2008/C 327/68)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Imagion AG (Trierweiler, Németország) (képviselő:
H. Blatzheim ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
negyedik fellebbezési tanácsának 2008. augusztus 13-i határ-
ozatát (R 488/2008-4. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „DYNAMIC HD” szóvédjegy a 35.,
38., 41., 42. és 45. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozá-
sában (6 092 241. sz.).

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést részben
elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.

Jogalapok:

– a 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése, mivel a „DYNAMIC HD” szóvédjegy
nem leíró jellegű, és nem rendelkezik a szükséges megkülön-
böztető képességgel;

– a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértése, mivel
a bejelentett védjegy a használata révén megszerezte a megkü-
lönböztető képességet;

– az indokolási kötelezettség megsértése;

– az egyenlő bánásmód elvének megsértése.

(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.).

2008. október 15-én benyújtott kereset – Cseh Köztársaság
kontra Bizottság

(T-465/08. sz. ügy)

(2008/C 327/69)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Cseh Köztársaság (képviselő: M. Smolek meghatalma-
zott)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Közösségek
Bizottságának a 2008. augusztus 7-i, a Bizottság követelé-
seinek az adósságaiba való beszámításáról szóló, BUG/C3 D
(2008) 10.5- 3956 határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot arra, hogy a Cseh
Köztársaság részére fizesse meg a beszámított összeget, azaz
9 354 130,93 eurót, valamint az összeg késedelmes fizetése
miatt felmerült kamatokat;

– az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A Cseh Köztársaság az Európai Közösséget létrehozó szer-
ződés 230. cikke alapján benyújtott e keresetével az Európai
Közösségek Bizottságának a 2008. augusztus 7-i, a Bizottság
követeléseinek az adósságaiba való beszámításáról szóló,
BUG/C3 D(2008) 10.5- 3956 határozatának a megsemmisí-
tését kéri. A Bizottság a megtámadott határozat elfoga-
dásakor a módosított, az Európai Közösségek általános költ-
ségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rende-
let (1) 73. cikkének (1) bekezdése alapján járt el. A Bizottság
a megtámadott határozattal a Cseh Köztársasággal szemben
fennálló, a PHARE T9106, CS9203 és CZ9302 feltöltődő
alapokból származó 9 354 130,93 euró összeg visszafizetése
iránti követelését beszámította. A Bizottság követelése a Cseh
Köztársaságnak a strukturális alapokból finanszírozott két
operatív programra vonatkozó két időközi kifizetésre
irányuló, 10 814 475,41 euró összegű követelésébe került
beszámításra. A Cseh Köztársaság tehát a beszámított összeg
megtérítését kéri.

2. A megtámadott határozat érvénytelen, mivel a Bizottság
annak elfogadásakor túllépte a hatáskörét, mivel a kérdéses
határozat jogalapja nem megfelelő.
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