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Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2007
– Flex Equipos de Descanso v. OHIM – Leggett & Platt
(LURA-FLEX)

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. červenec 2007
– Švédsko v. Komise
(Věc T-229/04) (1)

(Věc T-192/04) (1)
(„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení —
Přihláška slovní ochranné známky Společenství LURA-FLEX
— Starší národní obrazové ochranné známky obsahující slovní
prvek ‚flex‘ — Opožděné předložení překladů písemností
námitkovému oddělení, předložených na podporu dobrého
jména starších ochranných známek — Povinnost odvolacího
senátu posoudit nezbytnost přihlédnutí k přeloženým dokumentům“)

25.8.2007

(„Směrnice 91/414/EHS — Přípravky na ochranu rostlin —
Účinná látka parakvat — Povolení uvedení na trh — Řízení
o povolení — Ochrana zdraví lidí a zvířat“)
(2007/C 199/60)
Jednací jazyk: švédština

(2007/C 199/59)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Účastníci řízení

Žalobce: Švédské království (zástupce: A. Kruse, zmocněnec)

Žalobkyně: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Španělsko)
(zástupci: původně R. Ocquet, poté I. Valdelomar Serrano, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Ström
van Lier a B. Doherty, zmocněnci)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupci: S. Laitinen a G. Schneider, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobce: Dánské království (zástupci:J.
Molde, A. Jacobsen a J. Bering Liisberg, zmocněnci); Rakouská
republika (zástupce: E. Riedl, zmocněnec); Finská republika
(zástupci: T. Pynnä a E. Bygglin, zmocněnci)

Druhá účastnice řízení před odvolacím senátem, vedlejší účastnice před
Soudem: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Spojené státy)
(zástupci: G. Cronin a S. Castley, solicitors a G. Hollingworth,
barrister)

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 18. března 2004 (věc R 333/2003-1), týkajícímu
se námitkového řízení mezi Flex Equipos de Descanso, SA
a Leggett & Platt, Inc.

Předmět věci
Návrh na zrušení směrnice Komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za
účelem zařazení účinné látky parakvatu (Úř. věst. L 321, s. 32;
Zvl. vyd. 03/11, s. 332)

Výrok rozsudku
Výrok
1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. března 2004 (věc R 333/2003-1) se zrušuje.
2) OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní.
3) Vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.

(1) Úř. věst. C 217, 28.8.2004.

1) Směrnice Komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003, kterou
se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné
látky parakvatu, se zrušuje.
2) Komise nahradí náklady řízení vynaložené Švédským královstvím
a ponese vlastní náklady řízení.
3) Dánské království, Rakouská republika a Finská republika ponesou
vlastní náklady řízení.

(1) Úř. věst. C 106, 30.4.2004 (dříve věc C-102/04).

