
Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az OHIM első fellebbe-
zési tanácsának 2005. július 6-i, a P&G-lel 2005. július 11-i
levelében közölt határozatát (R 1188/2004-1. sz. ügy) azon
részében, amely megállapítja, hogy a védjegy nem elégíti ki a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
feltételeket; és

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: kék hat
sziromból álló virág rajzolatú szögletes fehér tabletta
megjelenésű térbeli védjegy a 3. osztályba tartozó áruk (mosó-
és fehérítőszerek és egyéb tisztítóanyagok; tisztító-, fényesítő-,
súroló-, és csiszolószerek; edénymosó-, tisztító és ápolószerek;
szappanok) vonatkozásában – 1 683 119 sz. védjegybejelen-
tési kérelem.

Az elbíráló határozata: a bejelentés elutasítása valamennyi megje-
lölt áru vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése.

2005. szeptember 12-én benyújtott kereset – The Procter
& Gamble kontra OHIM

(T-347/05. sz. ügy)

(2005/C 296/65)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: The Procter & Gamble Company (Cincinatti, USA)
(képviselő: G. Kuipers ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az OHIM első fellebbe-
zési tanácsának 2005. július 6-i, a P&G-lel 2005. július 13-i
levelében közölt határozatát (R 1182/2004-1. sz. ügy) azon
részében, amely megállapítja, hogy a védjegy nem elégíti ki a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
feltételeket; és

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: zöld öt
sziromból álló virág rajzolatú szögletes fehér tabletta
megjelenésű térbeli védjegy a 3. osztályba tartozó áruk (mosó-
és fehérítőszerek és egyéb tisztítóanyagok; tisztító-, fényesítő-,
súroló-, és csiszolószerek; edénymosó-, tisztító és ápolószerek;
szappanok) vonatkozásában – 1 683 473 sz. védjegybejelen-
tési kérelem.

Az elbíráló határozata: a bejelentés elutasítása valamennyi megje-
lölt áru vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése.

2005. szeptember 7–én benyújtott kereset – Provincia di
Imperia kontra Bizottság

(T-351/05. sz. ügy)

(2005/C 296/66)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Provincia di Imperia (Imperia, Olaszország) (képviselők:
S. Rostagno ügyvéd és K. Platteau ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a megtámadott határo-
zatot és az azzal összefüggő valamennyi aktust;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset célja azon 2005. június 30-i bizottsági határozat
megsemmisítése, amelyben a Bizottság nem fogadta el a felpe-
resnek az Európai Szociális Alapról szóló rendelet (1) 6. cikke
alapján az innovációs intézkedések közösségi társfinanszírozá-
sának keretében a 2000-2006. időszakra vonatkozó ajánlattételi
felhívásra benyújtott pályázatát.
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