
A Törvényszék 2010. március 26-i ítélete — Proges kontra 
Bizottság 

(T-577/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 
Közösségi közbeszerzési eljárás — Területrendezési modellek 
készítésére irányuló program — Valamely ajánlattevő ajánla
tának elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljá
ráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Odaítélési 

szempontok”) 

(2010/C 134/55) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Proges — Progetti di sviluppo Srl (Róma, Olaszország) 
(képviselő: M. Falcetta ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Bambara és E. 
Manhaeve, meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság 2008. október 29-i, a felperes által a területrende
zési modellek készítésére irányuló program végrehajtására 
vonatkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatot eluta
sító határozatának megsemmisítése iránti kérelem, valamint a 
felperes által elszenvedett károk megtérítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Proges — Progetti di sviluppo Srl-t kötelezi a 
saját, valamint az Európai Bizottság költségeinek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Törvényszék 2010. március 24-i ítélete — Eliza kontra 
OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza) 

(T-130/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalás — Az eliza szóelemet 
tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ELISE 
korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — 
Összetéveszthetőség — A lajstromozás megtagadása — A 
40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
(jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 

b) pontja)”) 

(2010/C 134/56) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Eliza Corporation (Beverly, Egyesült Államok) (képvi
selő: R. Köbbing ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral 
meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: Went Computing Consultancy 
Group BV (Utrecht, Hollandia) (képviselő: A. Meijboom ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Went Computing 
Consultancy Group BV és az Eliza Corp közötti felszólalási 
eljárásra vonatkozó 2008. július 28-i határozatával 
(R 1244/2008-4. sz. ügy) szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék az Eliza Corporation-t kötelezi saját költségei, 
valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 
formatervezési minták) és a Went Computing Consultancy 
Group BV részéről felmerült költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 153., 2009.7.4.
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