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TRIBUNÁL
Rozsudek Tribunálu ze dne 18. ledna 2011 — Advance
Magazine Publishers v. OHIM — Capela & Irmãos
(VOGUE)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

(Věc T-382/08) (1)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako
vedlejší účastnice před Tribunálem: Topcom Europe (Heverlee,
Belgie) (zástupce: P. Maeyaert, advokáti)

(„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení —
Přihláška slovní ochranné známky Společenství VOGUE —
Starší národní slovní ochranná známka VOGUE Portugal
— Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky
— Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní
čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009)“)
(2011/C 63/49)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu
OHIM ze dne 5. června 2009 (věc R 1500/2008-2) týkajícímu
se námitkového řízení mezi Topcome Europe NV a Häfele
GmbH Co. KG
Výrok

Žalobkyně: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York,
Spojené státy) (zátupkyně: M. Esteve Sanz, advokátka)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: J. Capela
Irmãos, Lda (Porto, Portugalsko)
Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu
OHIM ze dne 30. června 2008 (věc R 328/2003-2) týkajícímu
se námitkového řízení mezi společnostmi J. Capela Irmãos a
Advance Magazine Publishers, Inc.

1) Žaloba se zamítá.
2) Häfele GmbH Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně
nákladů nezbytně vynaložených společnosti Topcom Europe NV v
souvislosti s řízením před odvolacím senátem Úřadu pro harmo
nizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

(1) Úř. věst. C 256, 24.10.2009.

Výrok
1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30.
června 2008 (věc R 328/2003-2) se ruší.

Usnesení Tribunálu ze dne 12. ledna 2011 — Terezakis
v. Komise
(Věc T-411/09) (1)

2) Žaloba se ve zbývající části zamítá.
3) OHIM ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení
vynaložené společností Advance Magazine Publishers, Inc.
(1) Úř. věst. C 301, 22.11.2008.

(„Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 —
Částečné odepření přístupu — Nahrazení napadeného aktu
během probíhajícího řízení — Odmítnutí úpravy návrhových
žádání — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)
(2011/C 63/51)

Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2011 — Häfele v.
OHIM — Topcom Europe (Topcom)
(Věc T-336/09)

(1)

(„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení —
Přihláška slovní ochranné známky Topcom — Starší slovní
ochranné známky Společenství a Beneluxu TOPCOM — Rela
tivní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podob
nost výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES)
č. 207/2009“)
(2011/C 63/50)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Häfele GmbH Co. KG (Nagold, Německo) (zástupci: J.
Dönch a M. Eck, advokáti)

Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobce: Ioannis Terezakis (Brusel, Belgie) (zástupci: původně B.
Lombart, poté P. Synoikis, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: L. Flynn a C. ten Dam,
zmocněnci)
Předmět věci
Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 3. srpna 2009, jímž byl
odepřen přístup k určitým částem a přílohám některých dopisů,
které jsou součástí korespondence mezi řeckým ministerstvem
financí a Evropským úřadem pro boj proti podvodům týkající se
daňových nesrovnalostí spojených s výstavbou letiště Spata v
Aténách (Řecko)

