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HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: V. Melgar meghatalmazott)

A Törvényszék 2012. november 20-i ítélete — Phonebook
of the World kontra OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE
GIALLE)

Az ügy tárgya
Az OHIM második fellebbezési tanácsának a PHOTOS.COM
szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása
iránti kérelem tárgyában 2011. április 6-án hozott határozata
(R 1831/2010-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.
Az ítélet rendelkező része
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2013.1.12.

(T-589/11. sz. ügy) (1)
(„Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A PAGINE GIALLE
közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Megkülön
böztető képesség — A leíró jelleg hiánya — Szokásossá vált
megjelölések hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének b) – d) pontja — A használat révén megszerzett
megkülönböztető képesség — A 207/2009 rendelet 7.
cikkének (3) bekezdése”)

2. A Törvényszék a Getty Images (US), Inc-t kötelezi a költségek
viselésére.

(2013/C 9/64)
Az eljárás nyelve: angol

(1 )

HL C 252., 2011.8.27.

Felek

A Törvényszék 2012. november 21-i ítélete — Atlas kontra
OHIM — Couleurs de Tollens (ARTIS)
(T-558/11. sz. ügy) (1)

Felperes: Phonebook of the World (Párizs, Franciaország) (képvi
selő: A. Bertrand ügyvéd)
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ARTIS
közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ARTIS nemzeti
szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség
— A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b)
pontja”)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó Törvény
szék előtti eljárásban: Seat Pagine Gialle SpA (Milánó, Olasz
ország) (képviselő: F. Jacobacci ügyvéd)

(2013/C 9/63)

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Phonebook of the
World és a Seat Pagine Gialle SpA közötti törlési eljárással
kapcsolatban 2011. augusztus 4-én hozott határozata
(R 1541/2010-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperesek: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Lengyelország) (képviselő: R.
Rumpel ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az ítélet rendelkező része
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalma
zott)

2. A Törvényszék a Phonebook of the World-öt kötelezi a költségek
viselésére.

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a
Törvényszék előtti eljárásban: Couleurs de Tollens (Clichy, Francia
ország) (képviselő: J.-G. Monin ügyvéd)

(1) HL C 32., 2012.2.4.

Az ügy tárgya
Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Couleurs de TollensAgora és az Atlas sp. z o.o. közötti felszólalási eljárással kapcso
latban 2011. július 28-án hozott határozata (R 1253/2010-1.
sz. ügy) ellen benyújtott kereset.
Az ítélet rendelkező része
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2. A Törvényszék az Atlas sp. z o.o.-t kötelezi a költségek viselésére,
beleértve a Couleurs de Tollensnél a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési
tanácsa előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költ
ségeket is.

A Törvényszék 2012. november 15-i végzése — Marcuccio
kontra Bizottság
(T-286/11. P. sz. ügy) (1)
(Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen
kívüli felelősség — Az abból keletkezett kár megtérítése,
hogy valamely ügy költségeire vonatkozó levelet azon
ügyvédnek címeztek, aki a fellebbezőt ezen ügyben
képviselte — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben
nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
(2013/C 9/65)
Az eljárás nyelve: olasz
Felek

(1) HL C 13., 2012.1.14.

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G.
Cipressa ügyvéd)

