
Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának 2007. október 25-én hozott
határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM felszó-
lalási osztályának 2006. október 11-én hozott határozatát; és

– az Elsőfokú Bíróság a beavatkozót kötelezze az eljárás költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: ALK-Abelló A/S.

Az érintett közösségi védjegy: a „DIAQUEST” közösségi szóvédjegy
az 1., 5. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekinte-
tében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „QUEST DIAGNOSTICS”
közösségi szóvédjegy az 5., 10., 16., 35., 39. és 42. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében – 2 402 980. és
1 958 589. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalást teljes egészében
elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése.

2008. január 21-én benyújtott kereset – Laboratórios
Wellcome de Portugal kontra OHIM – Serono Genetics

Institute (FAMOXIN)

(T-26/08. sz. ügy)

(2008/C 92/62)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Laboratórios Wellcome de Portugal Lda (Algés, Portu-
gália) (képviselő: R. Gilbey ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Serono Genetics
Institute SA (Evry, Franciaország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első
fellebbezési tanácsának 2007. november 20-i határozatát
(R 10/2007-1. sz. ügy), és állapítsa meg a fellebbező által
benyújtott törlés iránti kérelem megalapozottságát;

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal által a fellebbezővel szemben a költ-
ségek viseléséről hozott valamennyi határozatot, és utóbbit
kötelezze a fellebbező költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: az 5. osztályba
tartozó árukra vonatkozó „FAMOXIN” szóvédjegy –

2 491 298. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: Serono Genetics Institute SA.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

A törlést kérelmező védjegye: az 5. osztályba tartozó árukra vonat-
kozó „LANOXIN” nemzeti szóvédjegy.

A törlési osztály határozata: a törlés iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának, 52. cikkének, valamint 56. cikke (2) és
(3) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács úgy
ítélte meg, hogy a korábbi védjegyet „szívérbetegségek gyógyítá-
sára használt, digoxint tartalmazó gyógyszerkészítmények”
megjelölésére és nem pedig „digoxint tartalmazó gyógyszerké-
szítmények” megjelölésére használják, és mivel helytelenül érté-
kelte az érintett közönséget, az érintett közönség különböző
részei által tanúsított figyelem mértékét, valamint az ütköző
védjegyek és áruk hasonlóságát.

2008. január 21-én benyújtott kereset – Wellcome
Foundation kontra OHIM – Serono Genetics Institute

(FAMOXIN)

(T-27/08. sz. ügy)

(2008/C 92/63)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: The Wellcome Foundation Ltd (Greenford, Egyesült
Királyság) (képviselő: R. Gilbey ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Serono Genetics
Institute SA (Evry, Franciaország)
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Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első
fellebbezési tanácsának 2007. november 19-i határozatát (R 9/
2007-1. sz. ügy), és állapítsa meg a fellebbező által benyújtott
törlés iránti kérelem megalapozottságát;

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal által a fellebbezővel szemben a költ-
ségek viseléséről hozott valamennyi határozatot, és utóbbit
kötelezze a fellebbező költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: az 5. osztályba
tartozó árukra vonatkozó „FAMOXIN” szóvédjegy –

2 491 298. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: Serono Genetics Institute SA.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

A törlést kérelmező védjegye: az 5. osztályba tartozó árukra vonat-
kozó „LANOXIN” nemzeti szóvédjegyek.

A törlési osztály határozata: a törlés iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának, 52. cikkének, valamint 56. cikke (2) és
(3) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács úgy
ítélte meg, hogy a korábbi védjegyeket „szívérbetegségek gyógy-
ítására használt gyógyszerkészítmények” megjelölésére és nem
pedig „gyógyszerkészítmények” megjelölésére használják, és
mivel helytelenül értékelte az érintett piacot, az érintett közön-
séget, az érintett közönség különböző részei által tanúsított
figyelem mértékét, valamint az ütköző védjegyek és áruk hason-
lóságát.

2008. január 14-én benyújtott kereset – Mars kontra OHIM
– Ludwig Schokolade (csokoládészeletet ábrázoló térbeli

védjegy)

(T-28/08. sz. ügy)

(2008/C 92/64)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Mars, Inc. (McLean, Egyesült Államok) (képviselő:
A. Bryson, Barrister, és G. Mills, Solicitor)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Németország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
második fellebbezési tanácsának 2007. október 23-án hozott
határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a saját és a felperes
költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: Egy csokoládé-
szeletet ábrázoló térbeli védjegy az 5., 29. és 30. osztályba
tartozó áruk tekintetében – 818 864. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: A felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG.

A törlési osztály határozata: A törlés iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A törlési osztály határozatának
hatályon kívül helyezése és a közösségi védjegy törlése.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése
b) pontjának és (3) bekezdésének, valamint 51. cikke
(2) bekezdésének, 73. cikkének és 74. cikke (1) bekezdésének
megsértése mivel:

– a fellebbezési tanácsnak meg kellett volna állapítania, hogy a
szóban forgó alak jelentősen eltér a releváns ágazat szabá-
lyaitól és szokásaitól;

– a fellebbezési tanács minden releváns tagállam esetében
országonként külön-külön hívott fel annak bizonyítására,
hogy a védjegy megszerezte a megkülönböztető képességet,
és nem azon az alapon, hogy a védjegy megszerezte a megkü-
lönböztető képességet a csokoládészeletek közösségi piacának
lényeges részén;

– a fellebbezési tanács a vitatott határozatban olyan tényre
hivatkozott, amelyet korábban sem az OHIM, sem a Ludwig
Schokolade nem hozott fel.

2008. január 23-án benyújtott kereset – Quantum kontra
OHIM – Quantum Corporation (Quantum

CORPORATION)

(T-31/08. sz. ügy)

(2008/C 92/65)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Quantum Corp. (San Jose, Egyesült Államok) (képviselő:
J. Barry, Solicitor)
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