
2) Megsemmisíti az említett határozat 2. cikkének a)–c) pontját
abban a részében, amelyben a Németországi Szövetségi Köztársa-
ságot egyrészt az abban szereplő ex post kiigazítási intézkedések
hatályon kívül helyezésére, másrészt pedig e hatályon kívül helye-
zésnek a Bizottsággal való közlésére kötelezi.

3) A Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 6-i ítélete – Omega
kontra OHIM – Omega Engineering (Ω OMEGA)

(T-90/05. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Az Ω OMEGA
ábrás és szóvédjegy bejelentése – Az OMEGA korábbi nemzeti
szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A közösségi védjegy
bejelentőjének a bejelentett védjeggyel azonos és az ütköző
nemzeti védjegynél korábbi nemzeti védjegyre való hivatkozása

– Összetéveszthetőség”)

(2007/C 315/65)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felpere: Omega SA (Bienne, Svájc) (képviselők: kezdetben
P. González-Bueno Catalán de Ocón és E. Armijo Chávarri,
később P. González-Bueno Catalán de Ocón ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalma-
zott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Omega Engineering, Inc. (Stamford,
Connecticut, Egyesült Államok) (képviselő: C. Algar solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2004.
december 10-én az Omega Engineering, Inc. és az Omega SA
közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozata
(R 330/2002-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság az OMEGA SA-t kötelezi a költségek viselé-
sére.

(1) HL C 115., 2005.5.14.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 6-i ítélete – SAEME
kontra OHIM – Racke (REVIAN's)

(T-407/05. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – »REVIAN's« közös-
ségi ábrás védjegy bejelentése – »evian« korábbi nem közösségi
védjegyek – Korábbi védjegy védjegyokirat-fordításának kése-
delmes bemutatása – A 40/94/EK rendelet 74. cikke

(2) bekezdése által biztosított mérlegelési jogkör”)

(2007/C 315/66)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME)
(Évian-les-Bains, Franciaország) (képviselő: C. Hertz-Eichenrode
ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalma-
zott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: A. Racke GmbH & Co. OHG
(Bingen, Németország) (képviselő: N. Schindler ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Société anonyme
des eaux minérales d'Évian (SAEME) és az A. Racke GmbH & Co.
OHG közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2005. július 22-i
határozatával (R 82/2002-4. sz. ügy), valamint az OHIM felszó-
lalási osztályának 2001. november 23-i 2754/2001. sz. határo-
zatával szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
negyedik fellebbezési tanácsának 2005. július 22-i határozatát
(R 82/2002-4. sz. ügy).
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2) Az OHIM viseli saját költségeit, valamint a felperesnél felmerült
költségeket.

3) A beavatkozó maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 22., 2006.1.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 8-i ítélete – MPDV
Mikrolab kontra OHIM (manufacturing score card)

(T-459/05. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A manufacturing score card közösségi
szóvédjegy bejelentése – A lajstromozás feltétlen kizáró okai –
Leíró jelleg – A megkülönböztető képesség hiánya – A
40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

(2007/C 315/67)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbei-
tung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Németország)
(képviselő: W. Göpfert ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalma-
zott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az R 1059/2004-
2. sz. ügyben hozott, a manufacturing score card szóvédjegy
közösségi védjegyként való lajstromozása iránti kérelemre vonat-
kozó, 2005. október 19-i határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság az MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessor-
datenverarbeitung und Mikroprozessorlabort kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 60., 2006.3.11.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 6-i ítélete –

RheinfelsQuellen H. Hövelmann kontra OHIM (VOM
URSPRUNG HER VOLLKOMMEN)

(T-28/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A VOM URSPRUNG HER
VOLLKOMMEN közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen
kizáró okok – Leíró jelleg – A 40/94/EK rendelet 7. cikke

(1) bekezdésének b) és c) pontja”)

(2007/C 315/68)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG
(Duisburg, Németország) (képviselők: W. Kellenter és A. Lamb-
recht ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalma-
zott)

Az ügy tárgya

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2005.
november 17-i – a „VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN”

szóvédjegy közösségi védjegyként történő lajstromozására
vonatkozó – határozata (R 1179/2004-2. sz. ügy) ellen benyúj-
tott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH &
Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 86., 2006.4.8.
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