
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 sierpnia
2007 r. — Galileo Lebensmittel przeciwko Komisji

(Sprawa T-46/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Wdrożenie domeny
najwyższego poziomu „.eu” — Rejestracja nazwy domeny
„galileo.eu” — Zastrzeżenie korzystania z nazwy domeny dla
instytucji i organów Wspólnoty — Legitymacja procesowa —

Niedopuszczalność)

(2007/C 247/57)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trier-
weiler, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Bott)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo pełnomocnicy E. Montaguti i T. Jürgensen, a
następnie G. Braun i E. Montaguti)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie
zastrzeżenia, w zastosowaniu art. 9 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego
reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i
funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulu-
jące rejestrację (Dz.U. L 162, str. 40), nazwy domeny „galileo.eu”
jako nazwy, z której korzystanie jest zastrzeżone dla instytucji i
organów Wspólnoty.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty, jak
również koszty poniesione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 86 z 8.4.2006.

Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2007 r. — Lumenis
przeciwko OHIM (FACES)

(Sprawa T-301/07)

(2007/C 247/58)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Lumenis Ltd (Yokneam, Izrael) (przedstawiciele:
S. Malynicz, barrister, B. Gerber, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie R 1532/2006-2,

— obciążenie OHIM własnymi kosztami i kosztami poniesio-
nymi przez stronę skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Międzynarodowy słowny
znak towarowy „FACES” dla towarów z klasy 10 — międzynaro-
dowa rejestracja nr W0874799

Decyzja eksperta: Odrzucenie wniosku o rejestrację w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi
następujące argumenty:

Po pierwsze, strona skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza nie
przeprowadziła analizy charakteru odróżniającego w stosunku
do wskazanych towarów.

Po drugie, zdaniem strony skarżącej stwierdzenie Izby
Odwoławczej, zgodnie z którym do celów promocji i marke-
tingu w handlu zwykle wykorzystuje się zdjęcia portretowe nie
zostało w żaden sposób uzasadnione, a w każdym razie kwestia
ta może być relewantna jedynie w ramach stosowania art. 7
ust. 1 lit. b) lub art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Po trzecie, strona skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza nie
przeprowadziła badania, czy pojęcie FACES może stanowić
opisową wskazówkę odnośnie do omawianych towarów.
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