
Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között nem
áll fenn az összetévesztés veszélye, és a 2868/95/EK rendelet (2)
22. szabályának megsértése, mivel nem igazolták megfelelően a
hivatkozott védjegy oltalmat biztosító használatát.

(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 1995. L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet,
1. kötet, 189. o.).

2009. január 26-án benyújtott kereset – Portugál
Köztársaság kontra Bizottság

(T-33/09. sz. ügy)

(2009/C 82/53)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és
J. A. de Oliveira meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság elsődlegesen semmisítse meg a Bizottság
2008. november 25-i C (2008) 7419 határozatát, amelyben
az utóbbi a C–70/06. sz. ügyben 2008. január 10-én hozott
ítéletben előírt kényszerítő bírság megfizetésére szólította fel a
Portugál Köztársaságot;

– másodlagosan annyiban semmisítse meg az említett határoza-
tot, amennyiben az a 2008. január 29-e utáni időszakot
érinti;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére, illetve amennyiben az Elsőfokú Bíróság csupán a kény-
szerítő bírság összegét csökkenti, kötelezze mindkét felet saját
költségeik viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az EK 230. cikk értelmében az említett határozat
megsemmisítését kéri azon az alapon, hogy a Bizottság megsér-
tette az EK-Szerződést vagy az alkalmazására vonatkozó jogsza-
bályokat.

A Bizottság megsértette az EK-Szerződést vagy az alkalmazására
vonatkozó jogszabályokat, amikor a C–70/06. sz. ügyben hozott
ítéletben előírt napi kényszerítő bírság megfizetésére szólította
fel a felperest a 2008. január 10. és július 17. közötti időszak
tekintetében, jóllehet a felperes már teljes mértékben megfelelt a
89/665/EGK irányelv (1) átültetésére irányuló kötelezettségének.

Amikor az Elsőfokú Bíróság a C-70/06. sz. ügyben 2008.
január 10-én meghozta ítéletét, amelyben a felperest a
C-275/03. sz., Bizottság kontra Portugália ügyben 2004.
október 14-én hozott – a közbeszerzésre vonatkozó közösségi
jog vagy az azt átültető nemzeti szabályok megszegése miatt
kárt szenvedett személyeknek fizetendő kártérítést vétkesség
vagy rosszhiszeműség bizonyításától függővé tévő, 1967.
november 21-i 48 051. sz. törvényrendelet hatályon kívül helye-
zését előíró – ítéletben (az EBHT-ban nem tették közzé) foglaltak
teljesítéséig napi kényszerítő bírság fizetésére kötelezte, a
Portugál Köztársaság már elfogadta a 67/2007. sz. törvényt. E
törvény hatályon kívül helyezi az említett törvényrendeletet, és
az állam és más közjogi jogalanyok szerződésen kívüli felelőssé-
gének új rendszerét hozza létre, valamint e törvényt a Portugál
Köztársaság 2007. december 31-én közzétette a Diário da
República, első sorozat, 251. számában. E törvény harminc
nappal a közzétételét követően, azaz 2008. január 30-án lépett
hatályba.

2008. január 4-én a felperes értesítette e tényről az Elsőfokú
Bíróságot, és kérte a 67/2007. sz. törvény egy másolatának a
C-70/06. sz. ügy irataihoz való csatolását. Az eljárás késői
szakaszára tekintettel az Elsőfokú Bíróság nem tudta e tényt
figyelembe venni, és 2008. január 10-én meghozta az ítéletét.

Ennek megfelelően a felperes arra hivatkozik, hogy a kiszabott
kényszerítő bírság csupán a 2008. január 9-ig – vagy legrosz-
szabb esetben 2008. január 29-ig – terjedő időszakra vonat-
kozhat, mivel a 67/2007. sz. törvény hatályba lépésének
időpontja nem esik egybe elfogadásának időpontjával. A
Bizottság követelése ekképpen teljesen alaptalan, amennyiben az
ezt követő időszakokra vonatkozik.

(1) Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazá-
sára vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi
irányelv (HL L 395., 33. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet
1. kötet 246. o.).

2009. január 23-án benyújtott kereset – dm-drogerie markt
kontra OHIM – Distribuciones Mylar (dm)

(T-36/09. sz. ügy)

(2009/C 82/54)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karslruhe, Német-
ország) (képviselők: O. Bludovsky és C. Mellein, ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Distribuciones
Mylar, SA (Gelves, Spanyolország)
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Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 228/2008-1. sz.
ügyben 2008. október 30-án hozott határozatát és annak
kijavításával teljes egészében utasítsa el a felszólalást;

– másodlagosan, az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az
R 228/2008-1. sz. ügyben 2008. október 30-án hozott határ-
ozatát és utalja vissza az ügyet az OHIM-hoz;

– harmadlagosan, az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az
R 228/2008-1. sz. ügyben 2008. október 30-án hozott határ-
ozatát; és

– a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik felet
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „dm” szóvédjegy az 1., 3-6., 8-11.,
14., 16., 18., 20-22., 24-32., 34. osztályba tartozó áruk és a
40. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 2 561 742. sz. „DM”

spanyol ábrás védjegy a 9. és 39. osztályba tartozó áruk és szol-
gáltatások tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: részben helyt adott a felszóla-
lásnak.

A fellebbezési tanács határozata: elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 57. és 59. cikkének megsér-
tése, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy az
alperes 2007. június 8-i levele nem szakította meg a fellebbezési
határidőt; a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen úgy
ítélte meg, hogy fennáll az érintett védjegyek összetévesztésének
veszélye az árujegyzékükben szereplő áruk hasonlósága folytán;
a 2868/95 bizottsági rendelet (1) 17. szabálya (2) és
(4) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem
állapította meg, hogy a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt
vett másik fél elmulasztotta meghatározni a felszólalás lényeges
elemeit.

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

2009. január 26-án benyújtott kereset – Advance Magazine
Publishers kontra OHIM – Selecciones Americanas

(VOGUE CAFÉ)

(T-40/09. sz. ügy)

(2009/C 82/55)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Amerikai
Egyesült Államok) (képviselő: T. Alkin, Barrister)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Selecciones Ameri-
canas, SA (Sitges (Barcelona), Spanyolország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 280/2008-
4. sz. ügyben 2008. november 19-én hozott határozatának a
255 186. és 2 529 728. sz. spanyol védjegyeken alapuló
felszólalást érintő részét;

– az Elsőfokú Bíróság változtassa meg a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
negyedik fellebbezési tanácsának az R 280/2008-4. sz.
ügyben 2008. november 19-én hozott határozatát oly
módon, hogy a felszólalás elbírálása a 3 064 219. sz. közös-
ségi védjegybejelentést érintő felszólalási eljárás lezárultáig
felfüggesztésre kerüljön; és

– az Elsőfokú Bíróság a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt
vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „VOGUE CAFÉ” szóvédjegy a 21. és
25. osztályba tartozó áruk és a 43. osztályba tartozó szolgálta-
tások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 255 186. sz. „Vogue Juan
Fort, S.A. – Badalona” spanyol ábrás védjegy a 25. osztályba
tartozó áruk vonatkozásában, a 2 529 728. sz. „VOGUE Studio”
spanyol ábrás védjegy a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozá-
sában, a 3 064 219. számú közösségi védjegybejelentésben
szereplő „VOGUE” ábrás védjegy a 25. osztályba tartozó áruk,
valamint a 35. és 39. osztályba tartozó szolgáltatások vonatko-
zásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszóla-
lásnak a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.
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