
Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

ColArt/Americas kontra OHIM (BASICS)

(T-164/06. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy – A BASICS közösségi szóvédjegy bejelen-
tése – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztető képesség
hiánya – Leíró megjelölés – A 40/94/EK rendelet 7. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontja – Használat révén szerzett
megkülönböztető képesség – A 40/94/EK rendelet 7. cikkének

(3) bekezdése)

(2007/C 247/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ColArt/Americas Inc. (Piscataway, New Jersey, Amerikai
Egyesült Államok) (képviselők: E. Soler Borda és R. Zeineh
ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 2006. április 7-i határo-
zatának (R 788/2005-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezése iránti
kereset, amely határozat megtagadta a BASICS szóvédjegy
közösségi védjegyként való lajstromozását.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A ColArt/Americas Inc-et kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 190., 2006.8.12.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Bizottság kontra Internet Commerce Network és Dane-Elec
Memory

(T-184/06. sz. ügy) (1)

(„Választottbírósági kikötés – Az információs társadalom tech-
nológiáira vonatkozó program keretében kötött szerződés
(Crossemarc projekt) – A szerződés nemteljesítése – A
Közösség által fizetett előleg visszatérítése – A szerződéses
kötelezettségek vonatkozásában nyújtott bankgarancia –

Mulasztási eljárás”)

(2007/C 247/54)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
kezdetben: L. Ström van Lier, később: L. Escobar Guerrero
meghatalmazottak, segítőjük: P. Elvinger ügyvéd)

Alperes: Internet Commerce Network (Bagnolet, Franciaország)
és Dane-Elec Memory (Bagnolet)

Az ügy tárgya

Választottbírósági kikötésre alapított kereset az információs
társadalom technológiáira (IST) vonatkozó kutatási, technológia-
fejlesztési és demonstrációs program (1998–2002) keretében a
„Crossemarc” projektre („Cross-lingual Multi Agent Retail
Comparison”) irányuló, 2000–25366. sz. szerződés nemteljesí-
tését követően az alperesnek a Közösség által kifizetett előleg
késedelmi kamatokkal növelt összegének a visszatérítésére köte-
lezése iránt.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a Dane-Elec Memoryt kötelezi, hogy fizessen
meg az Európai Közösségek Bizottságának 55 878 euró tőkeösz-
szeget és annak:

– 2004. március 16-tól 2005. december 31-ig évi 4,75 %-os
kamatlábbal számított kamatát;
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