
TÖRVÉNYSZÉK 

A Törvényszék 2010. február 9-i ítélete — Evropaïki 
Dynamiki kontra Bizottság 

(T-340/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Választottbírósági kikötés — »eContent« program — A 
program legnagyobb hatékonyságának és a célcsoportok 
lehető legszélesebb körű részvételének biztosítására irányuló 
projekttel kapcsolatos szerződés — Szerződés nem teljesítése 

— Szerződés felmondása”) 

(2010/C 80/39) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoi
nonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) 
(képviselő: N. Korogiannakis ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság (képviselő: E. Manhaeve, meghatal
mazott, segítői: D. Philippe és M. Gouden ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az EK 235., EK 238. és az EK 288. cikk alapján benyújtott 
kereset, amely arra irányul, hogy a Törvényszék kötelezze a 
Bizottságot a felperes által azon okból elszenvedett károk 
megtérítésére, hogy a Bizottság nem teljesítette a szerződéses 
kötelezettségeit az „eContent exposure and business opportuni
ties” projektre vonatkozó EDC–53007 EEBO/27873. sz. szer
ződés végrehajtásának keretében. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. Az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE viseli a költségeket. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Törvényszék 2010. február 10-i ítélete — O2 (Germany) 
kontra OHIM (Homezone) 

(T-344/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A Homezone közösségi szóvédjegy 
bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető 
képesség — Leíró jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke 
(1) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg a 207/2009/EK 

rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)”) 

(2010/C 80/40) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (München, Német
ország) (képviselők: A. Fottner és M. Müller ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2007. július 5-i 
határozatával (R 1583/2006-4. sz. ügy) szemben, a Homezone 
szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásának 
tárgyában benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 
negyedik fellebbezési tanácsának 2007. július 5-i határozatát 
(R 1583/2006-4. sz. ügy). 

2. A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10.
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