
Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg jelen kereset és annak
mellékleteinek elfogadhatóságát;

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a fellebbezési
tanács határozatát abban a részében (a rendelkező rész 1., 2.,
és 3. pontja), amelyben az hatályon kívül helyezi a vitatott
határozatot, és elutasítja a védjegybejelentési kérelmet a
szóban forgó valamennyi áru tekintetében, valamint ameny-
nyiben az az alperest kötelezi a felszólalónak a felszólalási
eljárással és a fellebbezéssel kapcsolatban felmerült költsé-
geinek viselésére;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Calzaturificio Frau

Az érintett közösségi védjegy: a 18. és 25. osztályba tartozó árukra
vonatkozó, jobbra dőlő fekete ívből álló ábrás védjegy
(3.388.097. sz. védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Camper S.L.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 25. osztályba tartozó
árukra vonatkozó cipő formájú spanyol nemzeti térbeli védjegy,
a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó, ferde íveket különféle
formában ábrázoló angol nemzeti ábrás védjegyek, és a
18. osztályba tartozó árukra vonatkozó ív formájú, két közös-
ségi ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalást részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a vitatott határozatot hatályon
kívül helyezte, és elutasította a védjegybejelentési kérelmet.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint 73. cikkének
megsértése.

2007. augusztus 14-én benyújtott kereset – Hansgrohe AG
kontra OHIM (AIRSHOWER)

(T-307/07. sz. ügy)

(2007/C 235/44)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Hansgrohe AG (Schiltach, Németország) (képviselők:
S. Weidert és J. Zehnsdorf ügyvédek)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
első fellebbezési tanácsának a 4 869 319. sz. közösségi véd-
jegybejelentésről szóló, 2007. május 31-i határozatát
(R 1281/2006-1. sz. ügy);

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Az „AIRSHOWER” szóvédjegy a
11. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (4 869 319. sz.
védjegybejelentés).

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés részleges elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése, mivel a bejelentett megjelölés rendel-
kezik megkülönböztető képességgel és nem leíró jellegű.

(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 15-én benyújtott kereset – Holland
Királyság kontra Bizottság

(T-309/07. sz. ügy)

(2007/C 235/45)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: C. Wissels, M. de Grave
és Y. de Vries meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2007/395 határozatnak azt a részét,
amelyben a Bizottság úgy határozott, hogy a rövidláncú
klórozott paraffinoknak a 2002/45 irányelvben nem szabá-
lyozott felhasználására vonatkozó holland jogszabályok fenn-
tartásához a Bizottságnak az EK 96. cikk (5) bekezdése
szerinti jóváhagyása szükséges;

– a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

2007.10.6.C 235/24 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


