
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az 
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Registro Profesional de Tenis, 
SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: M. Zarobe ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által 2007. február 28-án a 
Registro Profesional de Tenis, SL és a Professional Tennis 
Registry, Inc. közötti felszólalási eljárás ügyében hozott, helyes-
bített határozat (R 1050/2005-1. sz. ügy) ellen benyújtott 
kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első 
fellebbezési tanácsának (az R 1050/2005-1. sz. ügyben hozott) 
2007. február 28-i helyesbített határozatát. 

2) Az OHIM viseli saját költségeit, valamint a Professional Tennis 
Registry, Inc. részéről felmerült költségeket. 

3) A Registro Profesional de Tenis, SL viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 170., 2007.7.21. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 10-i ítélete – Piccoli 
kontra OHIM (Egy kagyló formája) 

(T-8/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy – Közösségi térbeli védjegy bejelentése – 
Egy kagyló formája – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető 
képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontja – A használat révén megszerzett megkülön-
böztető képesség hiánya – A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) 

bekezdése”) 

(2009/C 90/41) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: G. M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Olaszország) 
(képviselők: S. Giudici és S. Caselli ügyvédek) 

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

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2007. szeptember 28-i, 
egy kagyló formájú térbeli megjelölés közösségi védjegyként 

történő lajstromozása tárgyában hozott határozata (R 
530/2007-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a G. M. Piccoli Srl-t kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 64., 2008.3.8. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. február 18-i végzése – IMS 
kontra Bizottság 

(T-346/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Megsemmisítés iránti kereset és kártérítési kereset – 
98/37/EK irányelv – »CE« jelöléssel ellátott gépek – A szemé-
lyek biztonságát érintő kockázatok – Nemzeti tiltó intézkedés 
– Az intézkedést igazoltnak nyilvánító bizottsági vélemény – 
Megsemmisítés iránti kereset – A megtámadott aktus vissza-
vonása – Okafogyottság – Kártérítési kereset – Az Elsőfokú 
Bíróság eljárási szabályzata 44. cikke 1.§-ának c) pontja – 

Elfogadhatatlanság”) 

(2009/C 90/42) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Olaszország) 
(képviselők: F. Colonna és T. Romolotti ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Zadra 
és D. Lawunmi meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselő: 
G. de Bergues meghatalmazott) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt az IMS márkájú egyes mechanikus prések tilalmára 
vonatkozóan a francia hatóságok által elfogadott intézkedések 
tárgyában hozott, 2006. szeptember 6-i C (2006) 3914 bizott-
sági vélemény megsemmisítése iránti kérelem, másrészt az ezen 
vélemény elfogadásából következően a felperest állítólagosan ért 
kár megtérítése iránti kártérítési kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1) A megsemmisítés iránti kérelemről már nem szükséges határozni. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – ezt 
meghaladó részében elutasítja.

HU C 90/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.4.18.


