
Az Elsőfokú Bíróság 2007. augusztus 28-i végzése – Galileo
Lebensmittel kontra Bizottság

(T-46/06. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – A .eu felső szintű domain
bevezetése – A galileo.eu domain név bejegyzése – Közösségi
intézmények, szervek és szervezetek részére fenntartott hasz-

nálat – Kereshetőségi jog – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 247/57)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trierweiler,
Németország) (képviselő: K. Bott ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: kezdetben
E. Montaguti és T. Jürgensen, később G. Braun és E. Montaguti
meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A galileo.eu domain név használatának közösségi intézmények,
szervek és szervezetek részére való fenntartását a .eu felső szintű
domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabá-
lyok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról
szóló, 2004. április 28-i 874/2004/EK bizottsági rendelet
(HL L 162., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet,
34. kötet, 825. o.) 9. cikke alapján elrendelő bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG maga viseli saját és a
Bizottság költségeit.

(1) HL C 86., 2006.4.8.

2007. augusztus 5-én benyújtott kereset – Lumenis kontra
OHIM (FACES)

(T-301/07. sz. ügy)

(2007/C 247/58)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Lumenis Ltd (Yokneam, Izrael) (képviselők: S. Malynicz,
Barrister, B. Gerber, Solicitor)

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

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 1532/2006-2. sz.
ügyben 2007. június 1-jén hozott határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „FACES” nemzetközi szóvédjegy a
10. áruosztályba tartozó áruk tekintetében – a W0874799. sz.
nemzetközi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: a védjegybejelentés teljes elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: Keresetének alátámasztására a felperes a következő
jogalapokra hivatkozik:

Először is a felperes azt állítja, hogy a fellebbezési tanács nem
elemezte a megkülönböztető képességet valamennyi bejelentett
termék tekintetében.

Másodszor is a felperes szerint a fellebbezési tanács azon megál-
lapítása, miszerint a kereskedelemben a reklámozás és a forgal-
mazás során általában használnak portréfotókat, nem indokolt,
és az – ha egyáltalán – csak a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja
vagy a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjára vonatkozik.

Harmadszor a felperes kifogásolja, hogy a fellebbezési tanács
elmulasztotta megvizsgálni azt, hogy a „FACES” kifejezés
alkalmas-e arra, hogy az érintett termékekkel kapcsolatban leíró
megjelölés legyen.
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Negyedszer a felperes azzal érvel, hogy a fellebbezési tanács
tévesen alkalmazta a jogot, amikor előírta, hogy valamely
védjegynek frappánsnak, ötletesnek vagy kreatívnak kell lennie
ahhoz, hogy elkerülje a közösségi védjegyről szóló rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával való összeütközést.

2007. augusztus 17-én benyújtott kereset – Gardeur kontra
OHIM – Blue Rose (g)

(T-310/07. sz. ügy)

(2007/C 247/59)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: gardeur ag (Mönchengladbach, Németország) (képvi-
selők: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Blue Rose Inc.
(Nashville, Tennessee, Egyesült Államok)

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a második felleb-
bezési tanács R 878/2006-2. sz., 2007. június 15-én a
1153741. sz. „g” közösségi védjegy tekintetében hozott hatá-
rozatát annyiban, amennyiben azzal elutasítja a 25. osztályba
tartozó termékekre vonatkozó fellebbezést;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a Bíróság előtti
eljárás során felmerült költségek viselésére, és a másik felet
kötelezze a fellebbezési tanács előtti közigazgatási eljárás
során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: egy „g” betűt
tartalmazó körből álló ábrás védjegy a 9., 25. és 41. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.

A közösségi védjegy jogosultja: Blue Rose Inc.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: gardeur ag.

A törlést kérelmező védjegye: egy „g” betűt tartalmazó fekete négy-
szögből álló közösségi ábrás védjegy a 3., 18. és 25. osztályba
tartozó áruk tekintetében – 1153741. sz. védjegybejelentés.

A törlési osztály határozata: a törlés iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló rendelet 4. cikkének és
8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.

2007. augusztus 28-án benyújtott kereset – National Associ-
ation of Licensed Opencast Operators kontra Bizottság

(T-318/07. sz. ügy)

(2007/C 247/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: a National Association of Licensed Opencast Operators
(Chester-le-Street, Egyesült Királyság) (képviselők: H. Bracegirdle,
Solicitor, M. Hoskins és C. West, Barristers)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri az Elsőfokú Bíróságtól, hogy:

– semmisítse meg a 2007. június 18-i bizottsági határozatot;

– a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.
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