
2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – Esber kontra
OHIM – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

(T-353/07. sz. ügy)

(2007/C 269/114)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Esber, S.A. (Vizcaya, Spanyolország) (képviselők: J.A.
Calderón Chavero, T. Villate Consonni és A. Yañez Manglano,
ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Coloris Global
Coloring Concept, S.A.S.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első
fellebbezési tanácsának az R-1060/2006-1. sz. ügyben 2007.
június 28-án hozott határozatát;

– az előbbi következményeként, és helybenhagyva a fellebbezési
tanács határozatát, utasítsa el az ezzel ellenétes felszólalást, és
járuljon hozzá a megtámadott védjegy lajstromozásához,

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

A bejelentett közösségi védjegy: a „COLORIS” szóelemet tartalmazó
ábrás védjegy (2.817.732. sz. védjegybejelentési kérelem) a
2. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT, S.A.S.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a
2. osztályba tartozó árukra vonatkozó COLORIS francia nemzeti
szóvédjegy (98/717642. sz.)

A felszólalási osztály határozata: helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazása.

2007. szeptember 18-án benyújtott kereset – Pfizer Ltd
kontra OHIM (FOTOPROTECTOR ISDIN)

(T-354/07. sz. ügy)

(2007/C 269/115)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Pfizer Ltd Sandwich, Egyesült Királyság) (képviselők:
V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde ügyvédek és M. Hawkins
solicitor)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Isdin, SA
(Barcelona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2007. június 28-i határo-
zatát (R 567/2006-1. sz. ügy);

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: A „FOTOPRO-
TECTOR ISDIN” szóvédjegy többek között az 5. osztályba
tartozó áruk vonatkozásában – lajstromszám: 1 075 597.

A közösségi védjegy jogosultja: Isdin, SA.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: A felperes.

A törlést kérelmező védjegye: Az „ISTIN” nemzeti szóvédjegy az
5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A törlési osztály határozata: A közösségi védjegy részleges törlése.

A fellebbezési tanács határozata: A törlési osztály határozatának
hatályon kívül helyezése abban a részében, amely az kimondja a
közösségi védjegy törlését.

Jogalapok: A felperesnek a 40/94 rendelet 73. cikkében biztosí-
tott meghallgatáshoz való jogának megsértése, és a rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjával együttesen értelmezett
52. cikkének megsértése.
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