
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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Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 43. cikke (2) bekezdésének,
illetve a 2868/95 (1) bizottsági rendelet 22. szabálya
(3) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen
állapította meg, hogy a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt
vevő másik fél által előterjesztett bizonyítékok alkalmasak voltak
a 255 186. sz. spanyol védjegy tényleges használatának bizonyí-
tására; a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen
vélte úgy, hogy az érintett közösségi védjegy és a 2 529 728. sz.
spanyol védjegy összetéveszthető; a 2868/95 bizottsági rendelet
20. szabálya (7) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési
tanács alkalmazhatatlan jogalapra támaszkodva utasította el az
eljárásnak a 3 064 219. sz. közösségi védjegybejelentést érintő
felszólalási eljárás lezárultáig történő felfüggesztése engedélye-
zését.

(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 27-én benyújtott kereset – Hipp & Co kontra
OHIM – Nestlé (Bebio)

(T-41/09. sz. ügy)

(2009/C 82/56)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Hipp & Co (Sachseln, Svájc) (képviselők: A. Bognár és
M. Kinkeldey, ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Société des
Produits Nestlé, S.A. (Vevey, Svájc)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1790/2007-
2. sz. ügyben 2008. november 25-én hozott határozatát; és

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „Bebio” szóvédjegy az 5., 29., 30.
és a 32. osztályba tartozó áruk tekintetében.

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 187 436. sz. „BEBA”
nemzetközi szóvédjegy az 5., 29. és 30. osztályba tartozó áruk
tekintetében; a 3 043 387. sz. „BEBA” közösségi szóvédjegy az
5., 29. és 30. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak részben helyt
adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: 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.

2009. február 9-én benyújtott kereset – Bizottság kontra
Antiche Terre

(T-51/09. sz. ügy)

(2009/C 82/57)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Dal
Ferro ügyvéd, V. Joris meghatalmazott)

Alperes: Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa
(Arezzo, Olaszország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest 479 332,40 euró
tőkeösszegnek az általános szerződési feltételek 5.4.3. pontjá-
ban megállapított mértékű (EKB alapkamat + 2 %) és az
összegek kézhezvételétől (461 979,00 euró összeg vonatko-
zásában 1997. december 4-e, 17 353,40 euró összeg vonat-
kozásában 1997. december 18-a) 2003. április 1-jéig számí-
tott kamatokkal növelt összegének visszafizetésére; továbbá a
2004. január 4-től a tényleges folyósításig számított kamatok
kifizetésére, a 2005. január 25-én esedékessé vált 461 979
eurós összeg levonásával;
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