
Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az első fellebbe-
zési tanács 2006. július 7-i, a felperesnek 2006. július 17-én
kézbesített határozatát;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „RadioCom” szóvédjegy a 35., 38.
és 41. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában – lajst-
romszám: 3 986 023.

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezése elutasítása.

Jogalapok: A bejelentett védjegy lajstromozható, a lajstromozás
nem ellentétes az alperes által hivatkozott, a 40/94/EK rende-
let (1) 7.cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában és 7. cikke (2)
bekezdésében szereplő kizáró okokkal.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű
különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)

2006. szeptember 18-án benyújtott kereset – Neoperl
Servisys kontra OHIM (HONEYCOMB)

(T-256/06. sz. ügy)

(2006/C 261/55)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Neoperl Servisys AG (Reinach, Svájc) (képviselő: H.
Börjes-Pestalozza ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az
R1388/2005-4. sz. határozatot és kötelezze a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatalt a 2906139. sz. védjegybejelentés
lajstromozás céljából történő közzétételére;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „HONEYCOMB” szóvédjegy a
11. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – lajstromszám:
2 906 139.

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése, mivel a bejelentett megjelölést mind
összességében, mind egyes alkotóelemeit tekintve tévesen érté-
kelték és az érintett fogyasztói körre vonatkozóan nyilvánva-
lóan túlzó mértékű fogyasztói érzékelést feltételeztek.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű
különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)

Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 5-i végzése – Borre-
kuil kontra Bizottság

(T-211/99. sz. ügy) (1)

(2006/C 261/56)

Az eljárás nyelve: holland

A második kibővített tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 6., 2000.1.8.
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