
Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset a Bizottság 2010. február 14-i határozata ellen 
irányul, amely határozattal a Bizottság — ajánlatkérő hatóság
ként — közölte a felperessel, hogy kizárta a Sviluppo Globale 
GEIE által irányított konzorcium pályázatát a decentralizációs 
folyamat és a helyi fejlődés elősegítésére irányuló, műszaki segít
ségnyújtással összefüggő szolgáltatások szíriai kormány részére 
történő nyújtásának tárgyában kiírt EUROPEAID/ 
129038/C/SER/SYR meghívásos közbeszerzési eljárás vonatko
zásában létrehozott rövidlistáról. 

Megsemmisítés iránti kérelmének alátámasztása érdekében a 
felperes az ajánlati felhívásban előírt kiválasztási szempontokkal 
kapcsolatos nyilvánvaló értelmezési és alkalmazási hibára hivat
kozik. A Bizottság különösen az ajánlati felhívásban előírt, a 
műszaki képességre vonatkozó kiválasztási szempontokat nem 
alkalmazta helyesen azáltal, hogy annak ellenére zárta ki a 
felperes által irányított konzorciumot a rövid listáról, hogy 
esetében teljesültek a magában a felhívásban előírt követelmé
nyek. Az ajánlatkérő hatóság által vétett e nyilvánvaló hiba 
egyrészről a szóban forgó közbeszerzési eljárás rövidlistájára 
való felvétel tekintetében előírt, a műszaki képességre vonatkozó 
követelmények tartalmának, másrészről pedig a felperes által 
irányított konzorcium műszaki képessége tényleges mibenlé
tének egyszerű összevetése alapján nyilvánvaló. 

Ezenfelül mindenesetre a felperes a kizárásról szóló 2010. 
február 14-i határozat indokolásának hiányosságára hivatkozik, 
amennyiben az semmilyen módon nem fejti ki, hogy a felperes 
által benyújtott pályázat miért nem felel meg az ajánlati felhí
vásban előírt, a műszaki képességre vonatkozó kiválasztási 
szempontoknak. 

2010. április 23-án benyújtott kereset — Emram kontra 
OHIM — Guccio Gucci (G) 

(T-187/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/76) 

A keresetlevél nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Maurice Emram (Marseille, Franciaország) (képviselő: M. 
Benavï ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Guccio Gucci SpA 
(Firenze, Olaszország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az OHIM 
R 1281/2008-1. sz. ügyben hozott határozatát; 

— a Törvényszék utasítsa el a Gucci spa társaság által a 
2 421 402. sz. G line védjegy bejelentésével szemben 
benyújtott felszólalást; 

— következésképpen a Törvényszék az OHIM-ot kötelezze a 
költségek viselésére; 

— a Törvényszék a Gucci spa-t kötelezze az OHIM előtti eljárás 
költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: a „G” ábrás védjegy a 9., 18. és 25. 
osztályba tartozó áruk tekintetében — 2 421 402. sz. védjegy
bejelentés. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
Guccio Gucci SpA. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „G” közösségi és nemzeti 
ábrás védjegyek a 9., 18. és 25. osztályba tartozó áruk tekinte
tében. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást 
elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a felszólalási 
osztály határozatát hatályon kívül helyezte és a bejelentett 
védjegy lajstromozását megtagadta. 

Jogalapok: a 40/94 rendelet 8. és 75. cikkének megsértése 
(jelenleg a 207/2009 rendelet 8. és 77. cikke), mivel a felleb
bezési tanács a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem 
helyesen alkalmazta, és a felperes által hivatkozott tényezőket 
csak röviden vizsgálta.
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