
Az Internationaler Hilfsfonds e.V. által az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen 2005. április 11-én benyújtott

kereset

(T-141/05. sz. ügy)

(2005/C 143/75)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Internationaler Hilfsfonds e.V. (székhely: Rosbach v.d.H.
[Németország], képviseli: H. Kaltenecker ügyvéd) 2005. április
11-én 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 Bizottság 2005. február 14-i határozatát,
amelyben elutasította a felperes kérelmét a „LIEN 97-2011”
szerződésre vonatkozó bizottsági iratokhoz való korlátlan
hozzáférés iránt;

– kötelezze az alperest az eljárás és a felperes költségeinek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A megtámadott dokumentumban a Bizottság elutasította a
felperes kérelmét a „LIEN 97-2011” szerződésre vonatkozó
bizottsági iratokhoz való korlátlan hozzáférés iránt a nyilvános
hozzáférésről szóló rendelet (1) 4. cikke (1) bekezdésének b)
pontjára és 4. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,
valamint az adatvédelmi rendeletre (2) való hivatkozással.

A felperes úgy érvel, hogy a megtámadott határozat sérti a nyil-
vános hozzáférésről szóló rendelet 4. cikkének (3) bekezdését.
A felperes úgy ítéli meg, hogy az Európai Közösségek Bizott-
sága által a „LIEN 97-2011” szerződésre vonatkozó bizottsági
iratokhoz való korlátlan hozzáférés megtagadására felhozott
indokok, nevezetesen, hogy az iratokba való korlátlan bete-
kintés a döntéshozatalt veszélyezteti, nem állják meg a
helyüket. A felperes továbbá úgy érvel, hogy a kérdéses doku-
mentumok közzétételéhez közérdek fűződik. Ezen túlmenően a
felperes vitatja a nyilvános hozzáférésről szóló rendelet 4. cikke
(1) bekezdése b) pontjának alkalmazhatóságát.

A felperes kifogásolja továbbá az adatvédelmi rendeletre való
hivatkozást is az iratokhoz való korlátlan hozzáférés alperes
általi megtagadásánál.

A felperes ezenkívül előadja, hogy az Európai Közösségek
Bizottságának eljárása önkényes.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK
rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentu-
maihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 43. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i
45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és
szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védel-
méről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 1. o.).

A Flex Equipos de Descanso, S.A. által a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen 2005. április 14-én benyújtott

kereset

(T-146/05. sz. ügy)

(2005/C 143/76)

(A keresetlevél nyelve: angol)

A Flex Equipos de Descanso, S.A., székhelye: Alcobendas,
Madrid (Spanyolország), képviseli: I. Valdelomar Serrano,
ügyvéd, 2005. április 14-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban:
OHIM) ellen.

A Recticel N.V., székhelye: Sint-Lambrechts-Woluwe (Belgium)
szintén félként vett részt a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM első fellebbezési tanácsának az R
469/2004-2. sz. ügyben 2005. február 8-án hozott határo-
zatát;

– utalja vissza az ügyet az OHIM elé, és utasítsa az OHIM-ot
az 1.278.175 sz. RENOFLEX közösségi védjegybejelentési
kérelem elutasítására a 17. és 20. osztályba tartozó vala-
mennyi áru tekintetében;

– állapítsa meg, hogy az OHIM megsértette a jogbiztonság
elvét;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Recticel N.V.

Az érintett közösségi
védjegy:

A „RENOFLEX” szóvédjegy, többek
között a 17. és 20. áruosztályba
tartozó áruk (bélelésre szolgáló
anyagok ülésekhez, padok
járművekhez, bútorok, …) tekinte-
tében – 1 278 175 sz. védjegybe-
jelentési kérelem

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A felperes

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „FLEX” nemzeti ábrás védjegyek
a 17., illetve 20. áruosztályba
tartozó áruk (kaucsuk, ágyak,
matracok, átalakítható bútorok,
íróasztalok, …) tekintetében

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalásnak helyt ad vala-
mennyi megtámadott áru tekinte-
tében

A fellebbezési tanács
határozata:

A felszólalási osztály határoza-
tának megsemmisítése

Jogalapok: A közösségi védjegy és a korábbi
védjegyek közötti összetéveszt-
hetőség fennállása egyértelmű a
megjelölések hasonlósága és azon
tény miatt, hogy a védjegyek által
megjelölt áruk részben azonosak,
részben hasonlóak.

A közösségi védjegy szoros hason-
lóságot mutat a korábbi védje-
gyekkel, abból adódóan, hogy a
szó-elem és a korábbi védjegyek
meghatározó része, a „FLEX”,
elemét képezi a megtámadott
közösségi védjegynek, a
„RENOFLEX”-nek. A „RENO” szó
hozzáadása nem változtat az össz-
benyomáson.

A megtámadott határozat ezért
maga után vonja a 40/94 tanácsi
rendelet 8. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértését.

Az OHIM ezen kívül megsértette a
jogbiztonság elvét.

A Comunidad Autónoma de Madrid y Madrid, Infraestruc-
turas del Transporte (MINTRA) által az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen 2005. április 11-én benyújtott

kereset

(T-148/05. sz. ügy)

(2005/C 143/77)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Comunidad Autónoma de Madrid y Madrid, Infraestructuras
del Transporte (MINTRA) (székhelye: Madrid, képviseli: Cani
Fernández Vicién, David Ortega Pecina, letrados en ejercicio és
Julio Sabater Marotias ügyvéd) 2005. április 11-én 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 Bizottság határozatát, és

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

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen keresetet az alperes azon határozata ellen nyújtották be,
amely a MINTRA-t a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i
2223/96/EK tanácsi rendelet (1) A mellékletében szereplő
„EURÓPAI SZÁMLÁK RENDSZERE – ESA 1995”-nek (ESA 95)
megfelelően a „közigazgatás” általános osztályába sorolta be.
Az ESA 95-öt meghatározások, nómenklatúrák és számviteli
módszertani szabályok alkotják, amelyeket a tagállamok alkal-
maznak nemzeti számláik és gazdasági statisztikáik elkészítése
során. Ezt a számviteli rendszert használják a túlzott költségve-
tési hiány miatti eljárás alkalmazására is.

A MINTRA a Comunidad de Madrid (madridi önkormányzat)
közjogi egysége, a Consejería de Transportes e Infraestructuras-
hoz (közlekedési és közüzemi tanács) tartozik. Jogi személy,
saját vagyonnal és teljes cselekvőképességgel rendelkezik. A
Comunidad de Madriddal szemben önállóan vehet fel hiteleket.
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