
Jogalapok: A megszűnés megállapítására vonatkozó eljárásban a
40/94/EK rendeletben (1) és a 2868/95/EK rendeletben (2)
meghatározott, hivatalból figyelembe veendő elfogadhatósági fel-
tételek figyelmen kívül hagyása.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

(2) A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet
(HL L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,
189. o.).

2009. január 21-én benyújtott kereset – Park kontra OHIM
– Bae (PINE TREE)

(T-28/09. sz. ügy)

(2009/C 82/51)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Németország) (képviselő:
P. Lee ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Chong-Yun Bae
(Berlin, Németország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának 2008. november 13-i hatá-
rozatát (R 1882/2007-4. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság a beavatkozót kötelezze az eljárási költ-
ségek (ideértve a fellebbezési eljárás során felmerült költsé-
geket is) viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megszűnés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „PINE
TREE” ábrás védjegy a 28. osztályba tartozó áruk vonatkozá-
sában (318 857. sz. közösségi védjegy).

A közösségi védjegy jogosultja: Chong-Yun Bae.

A közösségi védjegy megszűnésének megállapítását kérelmező fél: a
felperes.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály megállapította az
érintett közösségi védjegy megszűnését.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon
kívül helyezte a megtámadott határozatot és elutasította az érin-
tett védjegy megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet.

Jogalapok: A fellebbezés elfogadhatatlan és nem állapítható meg
az érintett közösségi védjegy oltalmát biztosító használat a
40/94/EK rendelet (1) 15. cikke és 50. cikke (1) bekezdésének
első mondata alapján.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

2009. január 21-én benyújtott kereset – Engelhorn kontra
OHIM – The Outdoor Group (peerstorm)

(T-30/09. sz. ügy)

(2009/C 82/52)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Engelhorn KGaA (Mannheim, Németország) (képviselő:
W. Göpfert ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The Outdoor
Group Limited (Northampton, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM ötödik
fellebbezési tanácsának 2008. október 28-i határozatát
(R 167/2008-5. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „peerstorm” szóvédjegy a
25. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában
(4 115 382. sz. védjegybejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
The Outdoor Group Limited.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „PETER STORM” szóvéd-
jegy a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (833 566. sz.
védjegybejelentés), valamint a „PETER STORM” brit védjegy a
18. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást
elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon
kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát és elutasította a
védjegybejelentést.
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