
A Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H. által a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen 2003. szeptember 19-én benyújtott

kereset

(T-322/03. sz. ügy)

(2005/C 6/73)

(A keresetlevél nyelve: német)

A Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H., székhely: Salz-
burg (Ausztria), képviseli: H. G. Zeiner, ügyvéd, 2003. szep-
tember 19-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen.

A HEROLD Business Data GmbH Co. KG (korábban: Herold
Business Data AG), székhely: Mödling (Ausztria) is félként vett
részt a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– változtassa meg az OHIM első fellebbezési tanácsának 2003.
június 19-i határozatát (R 580/2001. és R 592/2001. sz.
egyesített ügyek) oly módon, hogy egészében utasítsa el a
WEISSE SEITEN közösségi védjegy (védjegybejelentési szám:
371.096) törlésére irányuló kérelmet; másodlagosan semmi-
sítse meg az OHIM első fellebbezési tanácsának 2003. június
19-i határozatát (R 580/2001. és R 592/2001. sz. egyesített
ügyek) és kötelezze az OHIM-ot az eljárás esetleges kiegészí-
tését követően újbóli határozathozatalra és a WEISSE SEITEN
közösségi védjegy (védjegybejelentési szám: 371.096) törlé-
sére irányuló kérelem egészében történő elutasítására;

– kötelezze az alperest a felperes eljárási költségeinek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A lajstromozott közös-
ségi védjegy, amelyre
vonatkozóan törlési
kérelmet nyújtottak be:

A „WEISSE SEITEN” szóvédjegy a
9., 16., 41. és 42. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások
vonatkozásában – védjegybejelen-
tési szám: 371.096

A közösségi védjegy
jogosultja:

A felperes

A közösségi védjegy
törlése iránti kérelem
benyújtója:

HEROLD Business Data GmbH &
Co. KG

A törlési osztály határo-
zata:

A közösségi védjegy részbeni
törlése a nyomtatott vagy elektro-
nikus úton rögzített név- és tele-
fonszámjegyzékek (9. és 16.
osztály), valamint az ilyen név- és
telefonszámjegyzékek kiadása (41.
osztály) vonatkozásában

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: – A lajstromozott védjegy megkü-
lönböztetésre alkalmas a
40/94/EK rendelet 7. cikk (1)
bekezdés b) pontja értelmében.

– A lajstromozott védjegy semmi-
lyen áru- vagy szolgáltatásjegy-
zékben található áru vagy szol-
gáltatás tekintetében nem leíró
jellegű a 40/94/EK rendelet 7.
cikk (1) bekezdés c) pontjával
összhangban.

– A lajstromozott védjegy nem a
7. cikk (1) bekezdés d) pontja
szerinti szokásosan alkalmazott
megjelölés.

A Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B. V. által
az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2004. szeptember

23-án benyújtott kereset

(T-382/04. sz. ügy)

(2005/C 6/74)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B. V., székhely:
Landgraaf (Hollandia), képviseli: Hendrik Cornelis De Bie,
2004. szeptember 23-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság 2004. június 17-i (REM
19/2002) határozatát, amennyiben az megállapította, hogy a
kért vámelengedésre nincs mód;

– kötelezze a Bizottságot az eljárási költségek viselésére.

2005.1.8. C 6/37Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


