
Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa semmisnek a petíciós
bizottság 0095/2007. sz. petícióról hozott, 2007. június 20-i
határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a petíciós bizottság 0095/2007. sz. petícióról hozott,
2007. június 20-i határozatát támadja meg, amellyel az általa
benyújtott petíciót az Európai Parlament ügyrendje 191. cikké-
nek (6) bekezdése alapján intézkedés nélkül irattárba helyezték.
A petíció tárgya a Braunschweig város önkormányzata alkalma-
zásában letöltött, magasabb általános közszolgálati munkakör
betöltésére felkészítő közszolgálati jogviszonyban kapott illet-
mény részleges visszakövetelése.

Keresetének indokául a felperes arra hivatkozik, hogy a megtá-
madott határozat indokolása elégtelen. Emellett előadja, hogy a
petíció benyújtásának az EK 194. cikkben írt feltételei – külö-
nösen a Közösség tevékenységi területére tartozás – teljesülnek.

2007. augusztus 27-én benyújtott kereset – Bizottság
kontra B2Test

(T-317/07. sz. ügy)

(2007/C 269/90)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (Brüsszel, Belgium)
(képviselők: L. Escobar Guerrero meghatalmazott, és E. Bouttier
avocat)

Alperes: B2Test (Gardanne, Franciaország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a B2Test társaságot, hogy
fizessen a felperesnek 50 110,72 eurót, amely a
43 437,94 eurós főkövetelésnek és a 2004. december 23-ig
esedékes 6 672,78 euró késedelmi kamatnak felel meg;

– kötelezze a B2Test társaságot – ezzel megegyező
kamatlábbal – napi 8,03 euró megfizetésére a 2004.
december 24-től a teljes kifizetés időpontjáig felmerülő kése-
delmi kamatok címén;

– a B2Test társaságot kötelezze a jelen ügy költségeinek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen, választottbírósági kikötésre alapított keresettel a felperes
azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest a

Közösség által nyújtott előleg késedelmi kamatokkal növelt
összegének visszatérítésére egy meghatározott, kutatásra és tech-
nológiafejlesztésre (ideértve a bemutatót is) vonatkozó, az ipari
és építőanyag-technológiák területén megvalósuló program
(1994–1998) (1) keretében a „Research and development of a
new safety flooring based on recycled plastic and rubber mate-
rials for an environmental and economical added value”
projektre vonatkozóan kötött BRST-CT-98-5452. sz. szerződés
nem teljesítése miatt.

A szerződés értelmében az alperesnek rendszeresen be kellett
nyújtania a Bizottsághoz a szerződésben előírt tudományos és
pénzügyi dokumentumokat. A felperes szerint az alperes a szer-
ződésben előírt dokumentumoknak csupán egy részét nyújtotta
be, közel három évvel a megszabott határidőt követően. A
projektre vonatkozó zárójelentést egyáltalán nem nyújtotta be.
A felperes tehát arra hivatkozik, hogy az alperes nem teljesítette
szerződéses kötelezettségeit, és köteles a Bizottságnak visszafi-
zetni az utóbbi által eredetileg nyújtott előleg összegét.

(1) HL 1994., L 222., 19. o.

2007. augusztus 28-án benyújtott kereset – Lufthansa
AirPlus Servicekarten kontra OHIM – Applus Servicios

Tecnológicos (A+)

(T-321/07. sz. ügy)

(2007/C 269/91)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Lufthansa AirPlus Servicekarten GbmH (Neu Isenburg,
Németország) (képviselők: G. Würtenberger, T. Wittmann
ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Applus Servicios
Tecnológicos, S.L. (korábban Agbar Automotive, S.L.) (Barcelona,
Spanyolország)

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a második felleb-
bezési tanács R 310/2006-2. sz. ügyben 2007. június 7-én
hozott, a 2 933 356. sz. „A+” közösségi védjegybejelentéssel
szemben a 2 335 693. sz. „Airplus International” közösségi
védjegyre alapított felszólalásra vonatkozó határozatát;

– adjon helyt a 2 933 356. sz. „A+” közösségi védjegybejelen-
téssel szembeni felszólalásnak és utasítsa el a 2 933 356. sz.
„A+” közösségi védjegy lajstromozás iránti kérelmet;

– az alperest kötelezze a költségek viselésére.

2007.11.10.C 269/50 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


