
A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „The Masters” nemzeti
ábrás védjegy a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában, és a
„The Masters GOLF COMPANY” ábrás védjegy a 12., 25. és
28. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (lajstromszám:
1 582 535).

A felszólalási osztály határozata: A felszólalásnak helyt adás és a
védjegybejelentés elutasítása a 12., 25. és 28. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési eljárás megszünte-
tése és a fellebbezés elfogadhatatlannak nyilvánítása.

Jogalapok: A fellebbezés elfogadhatatlannak minősítésének jogel-
lenessége, valamint a The Masters Golf Company Ltd kötelezése
a költségek viselésére.

2007. augusztus 3-án benyújtott kereset – Vitro
Corporativo kontra OHIM – VKR Holding (Vitro)

(T-295/07. sz. ügy)

(2007/C 235/36)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Vitro Corporativo, S.A. de C.V. (képviselő: J. Botella
Reyna, ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: VKR Holding A/S

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság hozzon olyan értelmű ítéletet, amely
lehetővé teszi a 19. osztályba tartozó árukra vonatkozó, a
2.669.497. sz. közösségi védjegybejelentés tárgyát képező
„Vitro” megjelölés lajstromozását.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az 1., 7., 8., 9., 12., 16., 17., 19.,
20., 21., 22., 27., 30., 35., 39., 40., 41., 42. és 43. osztályba
tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „Vitro” szóvédjegy
(2.669.497. sz. védjegybejelentési kérelem)

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
VKR Holding A/S.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a többek között a felszóla-
lással érintett 19. osztályba tartozó árukra vonatkozó „VITRAL”

(651.745. lajstromszámú) közösségi, (1956 1415 VR lajstrom-
számú) dán, (725.452. lajstromszámú) német és (1.436.897.
lajstromszámú) brit szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: helyt adott a felszólalásnak és
elutasította a védjegybejelentési kérelmet a 19. osztályba tartozó
áruk tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pont-
jának téves alkalmazása, mivel a szóban forgó megjelölések
hangzásban és grafikailag eltérőek.

(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. augusztus 6-án benyújtott kereset – Korsch kontra
OHIM (PharmaCheck)

(T-296/07. sz. ügy)

(2007/C 235/37)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Korsch AG (Berlin, Németország) (képviselő: J. Grzam
ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának az 5 310 214. bejelentési
számú „PharmaCheck” szóvédjegyre vonatkozóan 2007.
június 5-én hozott határozatát (R 358/2007-4. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az Elsőfokú Bíróság
és a fellebbezési tanács előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „PharmaCheck” szóvédjegy a
9. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (bejelentési szám:
5 310 214).

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.
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Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módo-
sított tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o., magyar nyelvű különki-
adás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).

2007. augusztus 1-jén benyújtott kereset – TridonicAtco
kontra OHIM (Intelligent Voltage Guard)

(T-297/07. sz. ügy)

(2007/C 235/38)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: TridonicAtco GmbH & Co KG (Dornbirn, Ausztria)
(képviselő: L. Wiltschek ügyvéd)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság változtassa meg az OHIM második
fellebbezési tanácsának 2007. május 31-i határozatát
(R 108/2007-2. sz. ügy) oly módon, hogy a 874 778. lajst-
romszámú „Intelligent Voltage Guard” szó és ábrás nemzet-
közi védjegy közösségi védjegyoltalomban részesülhessen;

– vagylagosan, helyezze hatályon kívül a megtámadott határo-
zatot és utalja vissza az ügyet az OHIM elé;

– az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a fellebbezési
eljárás és az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás költségeinek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Az „Intelligent Voltage Guard” ábrás
védjegy a 9. és 11. osztályba tartozó áruk vonatkozásában
(nemzetközi lajstromszám: W 874 778).

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel az „Intelligent Voltage Guard”
védjegy rendelkezik megkülönböztető képességgel.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módo-
sított tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o., magyar nyelvű különki-
adás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).

2007. augusztus 2-án benyújtott kereset – Olaszország
kontra Bizottság

(T-298/07. sz. ügy)

(2007/C 235/39)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselő: P. Gentili, Avvocato dello
Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság

– semmisítse meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatósága 2007. május 22-i 04980. sz. feljegyzését –

Programok és projektek Cipruson, Görögországban, Magyar-
országon, Olaszországban, Máltán és Hollandiában, melynek
tárgya A Bizottságnak a kért összegtől eltérő kifizetései; Rif.
DOCUP Ob.2 „Lazio” 2000–2006 (N. CCI 2000 IT 16
2DO 009);

– semmisítse meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatósága 2007. május 25-i 05108. sz. feljegyzését –

Programok és projektek Cipruson, Görögországban, Magyar-
országon, Olaszországban, Máltán és Hollandiában, melynek
tárgya Időközi költségek igazolása és bejelentése és fizetési
kérelem; Rif. DOCUP Veneto Ob. 2 2000–2006 (N. CCI
2000 IT 16 2DO 005);

– semmisítse meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatósága 2007. június 4-i 05452. sz. feljegyzését –

Programok és projektek Cipruson, Görögországban, Magyar-
országon, Olaszországban, Máltán és Hollandiában, melynek
tárgya A Bizottságnak a kért összegtől eltérő kifizetései; Rif.
DOCUP Piemonte 2000–2006 (N. CCI 2000 IT 16
2DO 007);

– semmisítse meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatósága 2007. június 8-i 05665. sz. feljegyzését –

Programok és projektek Cipruson, Görögországban, Magyar-
országon, Olaszországban, Máltán és Hollandiában, melynek
tárgya Az Európai Bizottságnak a kért összegtől eltérő kifize-
tései; Rif. Programma Operativo Regionale „Campania”
2000–2006 (N. CCI 1999 IT 16 1PO 007);

– semmisítsen meg minden kapcsolódó és ezt megelőző jogi
aktust, és kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-345/04. sz.,
Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatkozottakkal.

(1) HL C 262., 2004.10.23., 55. o.
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