
A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: Külö-
nösen a „PROMA” ábrás védjegy a 6., 20. és 39. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában (239 384. sz.
közösségi védjegy), amelynél a felszólalás a 6. és 20. osztá-
lyokra vonatkozó bejelentés ellen irányult.

A felszólalási osztály határozata: Részleges helyt adás a felszóla-
lásnak.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés részleges elutasí-
tása.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdésének a)
és b) pontjának megsértése, mivel sem az ütköző megjelölések,
sem az ütköző áruk nem hasonlóak. Következésképpen nem áll
fenn az összetévesztés veszélye az ütköző védjegyek között.

(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. október 11-én benyújtott kereset – TORRES kontra
OHIM – Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

(T-285/06. sz. ügy)

(2006/C 310/38)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Spanyolország)
(képviselők: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino és A.
Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bodegas Cándido,
S.A.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 1069/2000-2. sz. ügy-
ben 2006. július 27-én hozott határozatát, és az OHIM-ot
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Bodegas Cándido, S.A.

Az érintett közösségi védjegy: a TORRE DE FRIAS szóvédjegy a
33. osztályba tartozó áruk tekintetében – a 305.151. sz.
védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a TORRES nemzeti szóvéd-
jegy, a TORRES nemzetközi szóvédjegy, és a LAS TORRES
nemzetközi szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk tekinte-
tében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése, azáltal, hogy a TORRE megnevezés a
bejelentett védjegy által keltett összbenyomás domináns eleme,
továbbá hangzásbeli és vizuális hasonlóság van a szóban forgó
védjegyek által alkotott megjelölések között, valamint e védje-
gyek között olyannyira fennáll az összetévesztés veszélye, hogy
az őket a kereskedelmi forgalomban összeférhetetlenné teszi.

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

2006. október 11-én benyújtott kereset – TORRES kontra
OHIM – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

(T-286/06. sz. ügy)

(2006/C 310/39)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Spanyolország)
(képviselők: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino és A.
Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Vinícola de
Tomelloso, S.C.L.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 421/2004-2. sz. ügy-
ben 2006. július 27-én hozott határozatát, és az OHIM-ot
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Vinícola de Tomelloso, S.C.L.

Az érintett közösségi védjegy: a TORRE DE GAZATE szóvédjegy a
33. osztályba tartozó áruk tekintetében – az 1 632 017. sz.
védjegybejelentés
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A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a TORRES nemzeti szóvéd-
jegy, a TORRES nemzetközi szóvédjegy, és a LAS TORRES
nemzetközi szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk tekinte-
tében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, azáltal, hogy a TORRE megnevezés a
bejelentett védjegy által keltett összbenyomás domináns eleme,
továbbá hangzásbeli és vizuális hasonlóság van a szóban forgó
védjegyek által alkotott megjelölések között, valamint e védje-
gyek között olyannyira fennáll az összetévesztés veszélye, hogy
az őket a kereskedelmi forgalomban összeférhetetlenné teszi.

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

2006. október 11-én benyújtott kereset – TORRES kontra
OHIM – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz)

(T-287/06. sz. ügy)

(2006/C 310/40)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Spanyolország)
(képviselők: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino és A.
Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bodegas Peñalba
López, S.L.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 597/2004-2. sz. ügy-
ben 2006. július 27-én hozott határozatát, és az OHIM-ot
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Bodegas Peñalba López, S.L.

Az érintett közösségi védjegy: a Torre Albéniz ábrás védjegy a 32.,
33. és 39. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében
– az 1.191.683. sz. védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: több közösségi ábrás és
szóvédjegy, valamint nemzeti ábrás védjegy a 33. osztályba
tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt adott, és
részben megtagadta a védjegy lajstromozását.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezésnek helyt adott, és
hatályon kívül helyezte a bejelentett védjegy lajstromozását a
33. osztályba tartozó áruk tekintetében megtagadó, megtáma-
dott határozatot.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, azáltal, hogy a TORRE megnevezés a
bejelentett védjegy által keltett összbenyomás domináns eleme,
továbbá hangzásbeli és vizuális hasonlóság van a szóban forgó
védjegyek által alkotott megjelölések között, valamint e védje-
gyek között olyannyira fennáll az összetévesztés veszélye, hogy
az őket a kereskedelmi forgalomban összeférhetetlenné teszi.

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

2006. október 11-én benyújtott kereset – CESD-Commu-
nautaire kontra Bizottság

(T-289/06. sz. ügy)

(2006/C 310/41)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Centre Européen pour la Statistique et le Développe-
ment ASBL – CESD-Communautaire ASBL (Luxembourg,
Luxemburgi Nagyhercegség) (képviselők: D. Grisay és
D. Piccininno ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A felperes kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság fogadja el a Bizottság 2006. augusztus
11-i határozata ellen benyújtott, az EK 230. cikken alapuló
jelen megsemmisítési keresetet.

– Az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak.

– Az Elsőfokú Bíróság elsődlegesen nyilvánítsa a Bizottság
2006. augusztus 11-i határozatát érvénytelenek, amennyiben
az hatásköri visszaélés eredménye, és/vagy az indokolása
hiányosságokban, valamint nyilvánvaló értékelési hibában
szenved.

– Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise-
lésére.
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