C 9/36

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos) (representante: V. Melgar, agente)

12.1.2013

Acórdão do Tribunal Geral de 20 de novembro de 2012 —
Phonebook of the World/IHMI — Seat Pagine Gialle
(PAGINE GIALLE)

Objeto

(Processo T-589/11) (1)

Recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso
do IHMI, de 6 de abril de 2011 (processo R 1831/2010-2),
relativa a um pedido de registo do sinal nominativo
PHOTOS.COM como marca comunitária.
Dispositivo
1. É negado provimento ao recurso.

[«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade —
Marca nominativa comunitária PAGINE GIALLE — Motivos
absolutos de recusa — Caráter distintivo — Ausência de
caráter distintivo — Ausência de sinais ou de indicações que
se tenham tornado usuais — Artigo 7.o, alíneas b) a d), do
Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Caráter distintivo adqui
rido pelo uso — Artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento
n.o 207/2009»]

2. A Getty Images (US), Inc. é condenada nas despesas.

(2013/C 9/64)
Língua do processo: inglês

(1) JO C 252, de 27.8.2011.

Partes
Acórdão do Tribunal Geral de 21 de novembro de 2012 —
Atlas/IHMI — Couleurs de Tollens (ARTIS)
(Processo T-558/11) (1)

Recorrente: Phonebook of the World (Paris, França) (representan
te: A. Bertrand, advogado)
Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos) (representante: P. Bullock, agente)

[«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de
marca nominativa comunitária ARTIS — Marca nominativa
nacional anterior ARTIS — Motivo relativo de recusa —
Risco de confusão — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do
Regulamento (CE) n.o 207/2009»]

Outra parte no processo na Câmara de Recurso, interveniente no
Tribunal Geral: Seat Pagine Gialle SpA (Milão, Itália) (represen
tante: F. Jacobacci, advogado)

(2013/C 9/63)

Recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso
do IHMI de 4 de agosto de 2011 (processo R 1541/2010-2),
relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Pho
nebook of the World e a Seat Pagine Gialle SpA.

Língua do processo: inglês
Partes

Objeto

Recorrente: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polónia) (representante: R.
Rumpel, advogado)

Dispositivo

Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos) (representante: P. Geroulakos, agente)

2. A Phonebook of the World é condenada nas despesas.

Outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente
no Tribunal Geral: Couleurs de Tollens (Clichy, França) (represen
tante: J.-G. Monin, advogado)

(1) JO C 32 de 4.2.2012

Objeto
Recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de
28 de julho de 2011 (processo R 1253/2010-1), relativa a um
processo de oposição entre a Couleurs de Tollens-Agora e a
Atlas sp. z o.o.
Dispositivo
1. É negado provimento ao recurso.
2. A Atlas sp. z o.o. é condenada nas despesas, incluindo as despesas
indispensáveis efetuadas pela Couleurs de Tollens no processo na
Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

1. É negado provimento ao recurso.

Despacho do Tribunal Geral de 15 de novembro de 2012
— Marcuccio/Comissão
(Processo T-286/11) (1)
(«Recurso de despacho do Tribunal da Função Pública —
Função pública — Funcionários — Responsabilidade extra
contratual — Indemnização do prejuízo resultante do envio
de uma carta relativa às despesas de um processo ao advogado
que representou o recorrente nesse processo — Recurso em
parte manifestamente inadmissível e em parte manifestamente
improcedente»)
(2013/C 9/65)
Língua do processo: italiano
Partes

(1) JO C 13, de 14.1.2012.

Recorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Itália) (Representante: G.
Cipressa, advogado)

