
Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a pályázati eljárást, amenn
yiben az az ajánlatok titkos elbírálását írja elő. 

— A Törvényszék semmisítse meg a szerződésnek az ANME 
társaság részére történő odaítéléséről szóló határozatot és 
minden ebből eredő jogi aktust. 

— A Törvényszék kötelezze az EFSA-t, hogy a Cosepuri részére 
fizessen kártérítést. 

— A Törvényszék kötelezze az EFSA-t a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2010. március 13-i 
számában közzétett, 2010. március 1-jei ajánlati felhívással az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Olaszországban és 
Európában 4 000 000 euró becsült összegű ingajárat 48 
hónapos időszak során történő biztosítására irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárást indított, amelynek keretében az odaítélés 
kritériumaként az ajánlati felhívásban szereplő követelmények 
alapján a pénzügyi szempontból legelőnyösebb pályázatot hatá
rozta meg. A felperes társaság benyújtotta ajánlatát, a szóban 
forgó szerződést azonban másik társaságnak ítélték oda. 

A jelen keresettel a felperes ezt a határozatot sérelmezi. 

Első jogalapjában a felperes az 1605/2002/EK rendelet ( 1 ) 89. 
cikkének megsértésére, valamint a gondos ügyintézés és az átlát
hatóság elveinek, az előzetes közzététel, valamint a hozzáfé
réshez való jog amiatti megsértésére hivatkozik, hogy a műszaki 
ajánlatok bontása, valamint a pontszámoknak a gazdasági aján
latra való odaítélése tekintetében nem volt elégségesen nyilvános 
jellegű. E tekintetben azzal érvel, hogy az ajánlott ár nem tekint
hető bizalmas információnak. 

Második jogalapjában a felperes az 1605/2002/EK rendelet 100. 
cikkének megsértésére, az 1049/2001/EK rendelet ( 2 ) megsérté
sére, a határozatra vonatkozó indokolási kötelezettség megsér
tésére, az átláthatóság, valamint a dokumentumokhoz való 
hozzáférés megsértésére hivatkozik, mivel a dokumentumokhoz 
való hozzáférést a szerződés odaítélését követően korlátozták, 
ekként pedig fenntartották az olyan adatok bizalmas informáci
ókként meglévő jellegét, mint amilyen a gazdasági ajánlat és a 
gépjármű-engedélyek. A felperes e tekintetben azzal érvel, hogy 

a sikeres ajánlattevő által ajánlott ár közzétételének elmulasztása 
azt jelenti, hogy a jogi aktusok nem rendelkeznek indokolással. 

Harmadik jogalapjában a felperes a gazdasági ajánlatok értéke
lése során a bírálóbizottság által vétett hibák miatt a 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK tanácsi rendelet 100. cikkének 
megsértésére, a pályázati dokumentáció megsértésére, valamint 
nyilvánvaló indokolási hibára hivatkozik. 

( 1 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ
ségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o., magyar nyelvű különki
adás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.) 

( 2 ) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.). 

2010. augusztus 20-án benyújtott kereset — CTG 
Luxembourg PSF kontra Bíróság 

(T-340/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/91) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG 
Luxembourg PSF) (Bertrange, Luxembourg) (képviselő: M. 
Thewes, ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Bírósága 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék rendelje el a jelen ügynek a Törvényszék 
nyolcadik tanácsa előtt folyamatban levő T-170/10. sz. 
üggyel történő egyesítését; 

— semmisítse meg a Bíróság 2010. június 29-i határozatát, 
amelyben az „AO 008/2009: 1. és 2. szintű támogatás az 
IT- és telefonrendszerek felhasználói részére, híváskiszolgáló 
központ, végfelhasználói hardvermenedzsment” elnevezésű 
közbeszerzési szerződést más ajánlattevőnek ítélte oda;
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— állapítsa meg az Európai Unió szerződésen kívüli felelős
ségét, kötelezze a Bíróságot a megtámadott határozattal a 
felperesnek okozott valamennyi kár megtérítésére, és jelöljön 
ki szakértőt a kár értékének megállapítására; 

— a Bíróságot kötelezze valamennyi költség és kiadás 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek 
megegyeznek az ugyanezen közbeszerzési eljárással kapcso
latban folyamatban levő T-170/10. sz., CTG Luxembourg PSF 
kontra Bíróság ügyben ( 1 ) előadottakkal. 

( 1 ) HL 2010., C 161., 48. o. 

2010. augusztus 23-án benyújtott kereset — Hartmann 
kontra OHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE) 

(T-342/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/92) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Németország) (képvi
selő: N. Aicher jogász) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mölnlycke Health 
Care AB (Göteborg, Svédország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1222/ 
2009-2. sz. ügyben 2010. május 20-án hozott határozatát; 
és 

— az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljá
rásban részt vevő másik fél. 

Az érintett közösségi védjegy: a MESILETTE szóvédjegy az 5. 
osztályba tartozó áruk tekintetében — 6494025. sz. közösségi 
védjegybejelentés. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 25. osztályba tartozó áruk 
tekintetében lajstromozott, 1033551. sz. MEDINETTE német 
szóvédjegy; és a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében lajst
romozott, 486204. sz. MEDINETTE nemzetközi szóvédjegy. 

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

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

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen ítélte 
meg az összetéveszthetőséget, különösen a megjelölések hason
lóságát. 

2010. augusztus 18-án benyújtott kereset — Etimine és 
Etiproducts kontra ECHA 

(T-343/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/93) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Etimine SA (Bettembourg, Luxemburg) és Ab Etipro
ducts Oy (Espoo, Finnország) (képviselők: K. Van Maldegem és 
C. Mereu ügyvédek)
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