
– hatásköri visszaélés és nyilvánvaló értékelési hiba a Bizottság
részéről.

E tekintetben a felperes előadja, hogy Bizottságnak a
2777/75/EGK rendelet célkitűzésének megvalósítása érde-
kében rendkívüli piactámogatási intézkedéseket kellett volna
hoznia az olasz baromfihús-piac tekintetében, amely messze a
leginkább érintett baromfiágazat Olaszországban. A felperes
korábbi többszöri kérése ellenére, visszautasították annak
végrehajtását, és kizárólag a korlátozó intézkedések által
Olaszországban legkevésbé sújtott, és a Hollandiában lénye-
gében egyedül érintett, tenyésztési célú tojások ágazatára
korlátozta a támogatási intézkedéseket. Ezen intézkedésével a
Bizottság egyértelműen a holland termelőknek szánja a
rendelkezésre álló források nagy részét, minimálisra csök-
kentve az olasz termelők elismert kárát.

– A 2777/75/EGK rendelet téves értelmezése és megsértése,
illetve nyilvánvaló értékelési hiba.

A felperes szerint és az alperes álláspontjával ellentétben a
kérdéses rendelet 14. cikke nem csak a megfigyelés alatt álló
övezetekben található és az ilyen övezeten kívüli piacra jutási
védelemben részesülő termelők ellehetlenüléséből eredő piaci
egyensúlyvesztésre alkalmazandó. A Bizottság valóban rendkí-
vüli piactámogatási intézkedéseket hozhatna az állatok beteg-
ségeinek elterjedése elleni küzdelemre irányuló támogatások
alkalmazása által eredményezett, a szabad mozgást korlátozó
intézkedésekkel érintett piac egyensúlyának helyreállítására,
függetlenül attól, hogy e korlátozások egy meghatározott
övezetbe behozott vagy kivitt termékekre vonatkoznak.

– Végül hivatkozik a gondos ügyintézés, a pártatlanság, a méltá-
nyosság és az átláthatóság elvének megsértésére.

(1) HL L 282., 1975.11.1., 77. o., magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet
2. kötet. 138. o.

2007. április 30-án benyújtott kereset – Colgate-Palmolive
kontra OHIM – CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE)

(T-136/07. sz. ügy)

(2007/C 140/64)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Colgate-Palmolive Co. (New York, Amerikai Egyesült
Államok) (képviselők: M. Zintler, H. Harmeling, K.-U. Plath,
ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: CMS Hasche Sigle
(Köln, Németország)

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a negyedik felleb-
bezési tanács 2007. február 15-én kelt határozatát;

– erősítse meg a törlési osztály határozatát, és állapítsa meg,
hogy a 802 793 lajstromszámú „VISIBLE WHITE” közösségi
védjegy továbbra is érvényes;

– a felperes részére ítélje meg a törlés megállapítására irányuló
kérelemmel kapcsolatos költségek megtérítését, a fellebbezési
tanács határozatában foglalt költségek törlését, és a jelen kére-
lemmel kapcsolatos költségek megtérítését.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a VISIBLE
WHITE szóvédjegy a 3. osztályba tartozó áruk tekintetében – a
802 793 lajstromszámú közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél:: CMS Hasche Sigle.

A törlési osztály határozata: elutasította a törlés megállapítása
iránti kérelmet.

A fellebbezési tanács határozata: hatályon kívül helyezte a törlési
osztály határozatát, és elrendelte a közösségi védjegy törlését.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen
minősítette mind a „VISIBLE”, mind a „WHITE” alkotóelemet
leíró jellegűnek a „fogkrémek”, és a „szájvizek” tekintetében,
valamint ezek kombinációját mint egészet, leíró jellegűnek és
megkülönbözetésre alkalmatlannak.

2007. május 4-én benyújtott kereset – General Technic-Otis
kontra Bizottság

(T-141/07. sz. ügy)

(2007/C 140/65)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Luxemburgi Nagy-
hercegség) (képviselő: M. Nosbusch, ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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