
2007. augusztus 31-én benyújtott kereset – Denka
International kontra Bizottság

(T-334/07. sz. ügy)

(2007/C 269/98)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Denka International BV (Barneveld, Hollandia) (képvi-
selők: C. Mereu és K. Van Maldegem ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a diklórfosznak a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele
megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő
szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2007. június 6-i
2007/387/EK határozatot; és

– kötelezze az alperest a jelen eljárás összes költségének és
kiadásának, valamint 8 %-os kiegyenlítő és késedelmi kama-
toknak a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek a
T-326/07. sz. Cheminova és társai kontra Bizottság ügyben előa-
dottakkal megegyezők, vagy azokhoz hasonlóak.

2007. szeptember 4-én benyújtott kereset – Mergel és társai
kontra OHIM (Patentconsult)

(T-335/07. sz. ügy)

(2007/C 269/99)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Volker Mergel (Wiesbaden, Németország), Kalus
Kampfenkel (Hofheim, Németország), Burkart Bill (Darmstadt,
Németország) és Andreas Herden (Wiesbaden, Németország)
(képviselők: G. Friderichs ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az alperes
negyedik fellebbezési tanácsának 2007. június 25-i határo-
zatát (R 299/2007-4. sz. ügy);

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Patentconsult” szóvédjegy a 35.,
41. és 42. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében
(4 439 774. sz. védjegybejelentési kérelem).

Az elbíráló határozata: a kérelem 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 védjegy nem leíró
jellegű és rendelkezik a szükséges megkülönböztető képességgel.

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

2007. szeptember 10-én benyújtott kereset – Telefónica és
Telefónica de España kontra Bizottság

(T-336/07. sz. ügy)

(2007/C 269/100)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Telefónica, S.A. és Telefónica de España, S.A. (Madrid,
Spanyolország) (képviselők: F.-E. González Díaz és S. Sorinas
Jimeno, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság elsődlegesen, az EK-szerződés 230. cikke
alapján, állapítsa meg az Európai Közösségek Bizottságának a
COMP/38.784 – Wanadoo España kontra Telefónica ügyben
2007. július 4-én hozott határozatának semmisségét;

– másodlagosan, az EK-szerződés 229. cikke alapján, törölje
vagy csökkentse az említett határozatban rá kiszabott
bírságot;

– mindkét esetben az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze
a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen kereset egy, az EK-szerződés 82. cikkének való megfelelési
eljárással kapcsolatos (COMP/38.784. sz. – Wanadoo España
kontra Telefónica) ügyben 2007. július 4-én hozott azon határo-
zat ellen irányul, amelyben a Bizottság a Telefónica, S.A.-ra, a
Telefónica de España-val egyetemlegesen, 151 875 000 euró
összegű bírságot szabott ki az EK 82. cikk megsértése miatt, állí-
tólagos árrést szűkítő gyakorlatuk (árprés) miatt.
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