
3. A Francia Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztár
saság, a Holland Királyság, az Európai Parlament, a Görög 
Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 294., 2006.12.2. 

A Törvényszék 2010. május 11-i ítélete — PC-Ware 
Information Technologies kontra Bizottság 

(T-121/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés — Közös
ségi közbeszerzési eljárás — Szoftvertermékek és licenciák 
beszerzése — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása 
— Kirívóan alacsony összegű árajánlat — Indokolási 

kötelezettség”) 

(2010/C 179/55) 

Az eljárás nyelve: holland 

Felek 

Felperes: PC-Ware Information Technologies BV (Amszterdam, 
Hollandia) (képviselők: L. Devillé és B. Maerevoet ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: E. Manhaeve meghatalma
zott, segítője: P. Wytinck ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Elsődlegesen a Bizottság által 2008. január 11-én hozott, a 
felperes részéről a DIGIT/R2/PO/2007/022 közbeszerzési eljá
rásban benyújtott ajánlat elutasításáról szóló határozat megsem
misítése iránti kérelem, másodlagosan pedig a felperes által a 
Bizottság magatartása miatt állítólagosan elszenvedett kár 
megtérítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a PC-Ware Information Technologies BV-t kötelezi 
a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 116., 2008.5.9. 

A Törvényszék 2010. május 12-i ítélete — Beifa Group 
kontra OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhaüßer 

(Íróeszköz) 

(T-148/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — 
Íróeszközt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési 
minta — Korábbi nemzeti ábrás védjegy — Megsemmisítési 
ok — Olyan korábbi megjelölés használata a közösségi forma
tervezési mintában, amelynek a jogosultja megtilthatja a hasz
nálatot — A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) 
pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának igazo
lására vonatkozó kérelem, amelyet első ízben a fellebbezési 

tanács előtt nyújtottak be) 

(2010/C 179/56) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Beifa Group Co. Ltd (Ningbo, Zhejiang, Kína) (képvi
selők: R. Davis barrister és N. Cordell solicitor) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvény
szék előtti eljárásban: Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. 
KG (Heroldsberg, Németország) (képviselők: U. Blumenröder és 
H. Gauß ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve
zési minták) (OHIM) harmadik fellebbezési tanácsának az 
R 1352/2006-3. sz. ügyben, a Schwan-Stabilo Schwanhaüßer 
GmbH & Co. KG és a Beifa Group Co. Ltd közötti közösségi 
formatervezési minta megsemmisítésével kapcsolatos eljárásra 
vonatkozó 2008. január 31-én hozott határozata ellen benyúj
tott kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) harmadik 
fellebbezési tanácsának 2008. január 31-én hozott határozatát 
(R 1352/2006-3. sz. ügy). 

2. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.
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