
Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának a megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen álla
pította meg, hogy az érintett védjegyek, illetve az érintett áruk 
és szolgáltatások nem hasonlóak, és ezért a szóban forgó védje
gyek között nem állt fenn az összetévesztés veszélye. 

2009. augusztus 28-án benyújtott kereset — Bodegas y 
Viñedos Puerta de Labastida kontra OHIM — Unión de 

Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) 

(T-345/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/62) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 
Felek 

Felperes: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, 
Spanyolország) (képviselők: J. Grimau Muñoz és J. Villamor 
Muguerza ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Unión de Cose
cheros de Labastida, S. Coop. Ltda. (Labastida, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
első fellebbezési tanácsának az R 1021/2008-1. sz. ügyben 
2009. május 28-én hozott határozatát, helyt adva ezzel a 
29., 33. és 35. osztály vonatkozásában bejelentett „PUERTA 
DE LABASTIDA” közösségi védjegy (szóvédjegy) lajstromo
zása iránti kérelemnek; 

— az Elsőfokú Bíróság rendelkezzen a költségek viseléséről. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: BODEGAS Y VIÑEDOS PUERTA 
DE LABASTIDA S.L. 

Az érintett közösségi védjegy: a „PUERTA DE LABASTIDA” szóvéd
jegy (004473278. sz. védjegybejelentés) a 29., 33. és 35. 
osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
UNIÓN DE COSECHEROS DE LABASTIDA, S. COOP. LTDA. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „CASTILLO DE LABAS
TIDA” 617 137. sz. spanyol szóvédjegy a 33. osztályba tartozó 

áruk vonatkozásában; a „CASTILLO DE LABASTIDA” 23 382. 
sz. közösségi szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk vonatko
zásában; és a „CASTILLO DE LABASTIDA” 3 515 566. sz. 
közösségi szóvédjegy a 35., 39. és 43. osztályba tartozó szol
gáltatások vonatkozásában. 

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

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

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 207/2009 rendelet 42. 
cikkének, valamint 8. cikke (2) bekezdése b) pontjának megsér
tése. 

2009. szeptember 1-jén benyújtott kereset — Winzer 
Pharma kontra OHIM — Alcon (BAÑOFTAL) 

(T-346/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/63) 

A keresetlevél nyelve: angol 
Felek 

Felperes: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Német
ország) (képviselő: S. Schneller ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Alcon, Inc. 
(Hünenberg, Svájc) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2009. május 28-i, R 
795/2008-1. sz. ügyben hozott határozatát; 

— az Elsőfokú Bíróság az alperest vagy mindenesetre a felleb
bezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet köte
lezze a költségek viselésére; és 

— másodlagosan az Elsőfokú Bíróság utalja vissza az ügyet az 
OHIM elé. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljá
rásban részt vevő másik fél.

HU 2009.10.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 256/35


