
Az International Institute for the Urban Environment által
az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. február 16-

án benyújtott kereset

(T-74/05. sz. ügy)

(2005/C 106/74)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az International Institute for the Urban Environment, székhely:
Delft (Hollandia), képviseli: Ph. W. M. ter Burg ügyvéd, kézbesí-
tési cím: Luxembourg, 2005. február 16-án keresetet nyújtott
be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai
Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a IIUE-NL 02-BA14-032 sz. pénzügyi ellenő-
rzéssel kapcsolatos INFSO-R2/RB/SOC/Isc D(2004) 541407.
sz. bizottsági határozatot;

– állapítsa meg, hogy a felperes által követelt összeg indokolt
és megfelel a szerződéseknek;

– állapítsa meg, hogy az IIUE követelheti a szerződésekre fordí-
tott munkaórák megtérítését, és kötelezze a Bizottságot jól
indokolt, a gondos ügyintézés érdekében alkalmazandó
közösségi szabályoknak megfelelő határozat hozatalára;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az International Institute for the Urban Environment a felperes
kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes üzleti vállalkozás.
1999-ben megkötötte a Bizottsággal az IPS-1999-00016. sz.
szerződést, amelynek alapján pénzügyi támogatást kapna a
„Innovációfejlesztés és a KKV-k részvételének előmozdítása”
technológiafejlesztési programhoz. A Bizottság az ajánlattevők
által követelt visszatérítésekkel kapcsolatban pénzügyi ellenő-
rzést végzett, és a felperes ezen ellenőrzés személyi költségekre
vonatkozó megállapításait kifogásolja.

A felperes először is arra hivatkozik, hogy a szerződés szerint
megengedett volt az Institute által a személyi költségek kiszámí-
tásához használt módszer, továbbá, hogy a Bizottság figyelmét
kifejezetten felhívták ennek a konkrét módszernek a használa-
tára. A felperes szerint a Bizottság soha nem utasította el ennek

a módszernek a használatát, amely a felperes szerint az általa
előterjesztett más programokkal összefüggésben is használatos
volt, amelyekhez a Bizottság szintén nyújtott pénzügyi támoga-
tást. Így a felperes érvelése szerint indokolt volt azon
meggyőződése, hogy a Bizottság ezt a módszert elfogadja.

A felperes ezen kívül azt állítja, hogy a megtámadott határozat
nem tartalmaz megfelelő indokolást, valamint a kitűzött célra
tekintettel aránytalan, mivel a felperes által követelt teljes
összeg álláspontja szerint ésszerű és megfelel a szerződéseknek.

A NetScout Systems, Inc. által a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen

2005. február 17-én benyújtott kereset

(T-75/05. sz. ügy)

(2005/C 106/75)

(A keresetlevél nyelve: angol)

A NetScout Systems, Inc., székhely: Westford, Massachusetts
(Amerikai Egyesült Államok), képviseli: M. Holah, Solicitor,
2005. február 17-én keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban:
OHIM) ellen.

A Kye Systems Corporation, székhely: Taipei Hsien (Taiwan)
szintén félként vett részt a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a megtámadott határozatot;

– kötelezze az alperest a felperes e fellebbezéssel kapcsolatos
költségeinek viselésére;

– másodlagosan változtassa meg a megtámadott határozatot,
utasítsa el a Kye által benyújtott felszólalást, tegye lehetővé a
közösségi védjegybejelentési eljárás folytatását, és kötelezze
az alperest a felperes e fellebbezéssel kapcsolatos költsé-
geinek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek:

A közösségi védjegy
bejelentője:

NetScout Systems, Inc.

Az érintett közösségi
védjegy:

Az „NGENIUS” szóvédjegy a 9.,
16. és 42. osztályba tartozó áruk
és szolgáltatások (számítógépek,
számítógépes hardverek és szoft-
verek; nyomdaipari termékek;
számítógép-programozás; …)
tekintetében – 1 830 900 sz.
védjegybejelentési kérelem

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

KYE Systems Corporation

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „GENIUS” nemzeti ábrás védjegy
a 9. áruosztályba tartozó áruk
(számítógépek, mágneslemez
egységek, nyomtatók, faxgépek,
…) tekintetében

A felszólalási osztály
határozata:

A védjegybejelentés elutasítása a 9.
áruosztályba tartozó összes áru
tekintetében

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 8.
cikke (1) bekezdése b) pontjának
megsértése

Az Olasz Köztársaság által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2005. február 18-án benyújtott kereset

(T-83/05. sz. ügy)

(2005/C 106/76)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Olasz Köztársaság, képviseli: Antonio Cingolo, avvocato
dello stato, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005. február 18-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1) semmisítse meg az Európai Bizottság 2004. december 16-i
(POR Sicilia 2000-2006), 2005. január 13-i (POR Calabria
Ob. 1 2000-2006), 2005. január 13-i (POR Puglia Ob. 1
2000 – 2006), 2005. január 17-i (Docup Lombardia Ob. 2
2000-2006), 2005. január 17-i (POR Calabria Ob. 1 2000 –
2006) és 2005. január 26-i (POR Sardegna Ob. 1 2000 –
2006) határozatait, amelyek a támogatások rendszerében az
előlegek kifizetése eljárásának végrehajtását a hatályos
jogszabályok által nem előírt teljesítésekhez kötik, a célból,
hogy szükségtelenül korlátozzák a szóban forgó Strukturális
Alapok felhasználási költségeinek elfogadhatóságát.

2) kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és a fontosabb jogi érvek megegyeznek a T-345/
04 sz. Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatko-
zottakkal.

(1) HL C 262., 2004.10.23., 55. o.

Nicole Schmit által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2005. február 17-én benyújtott kereset

(T-84/05. sz. ügy)

(2005/C 106/77)

(Az eljárás nyelve: francia)

Nicole Schmit, lakóhely: Ispra (Olaszország), képviseli: Eric
Boigelot ügyvéd, 2005. február 17-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– rendelje el a felperesre vonatkozó, az Európai Csaláselleni
Hivatal (OLAF) által lepecsételt valamennyi irat jelentésének a
bemutatását;

– rendelje el a felperessel szemben folytatott belső vizsgálatot
lezáró jelentés bemutatását;

– semmisítse meg a felperessel szemben folytatott vizsgálatot;

– semmisítse meg az OLAF-nak az „olasz igazságügyi szerveket
a vizsgálatról értesítő és tájékoztató” feljegyzését;
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