
— az EK 81. cikk alkalmazása során elkövetett ténybeli tévedés 
és téves jogalkalmazás a GDF Suez és az E.ON/E.ON 
Ruhrgas közötti megállapodás és/vagy összehangolt maga
tartás 2004 augusztusa utáni fennállását illetően. 

Másodlagosan a bírság megsemmisítése iránti kérelmének alátá
masztására a felperes egyetlen, az egyenlő bánásmód, az 
arányosság és a visszaható hatály tilalma elvének megsértésére 
alapított jogalap hivatkozik. 

Harmadlagosan a bírság csökkentése iránti kérelmének alátá
masztására a felperes a következőkre alapított hat jogalapra 
hivatkozik: 

— a Franciaországban a gázpiacokat érintő állítólagos jogsértést 
nem bizonyították jogilag megkövetelt módon, és a megtá
madott határozat e tekintetben nem tartalmaz indokolást; 

— az egyenlő bánásmód és az arányosság elvének megsértése, 
mivel a GDF Suezzel és az E.ON/E.ON Ruhrgaszal szemben 
azonos bírságot szabtak ki; 

— a jogsértés időtartamának téves értékelése; 

— a jogsértés súlyának téves értékelése; 

— a GDF Suezzel szembeni 15 %-os belépési díj alkalmazása 
szükségességének téves értékelése; és 

— az enyhítő körülmények téves értékelése. 

2009. szeptember 24-én benyújtott kereset — Retractable 
Technologies kontra OHIM — Abbott Laboratories (RT) 

(T-371/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/103) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Retractable Technologies, Inc. (Little Elm, Texas, 
Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: K. Dröge ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Abbott Laborato
ries (Abbott Park IL, Amerikai Egyesült Államok) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának az R 1234/2008-4. sz., 
2009. július 24-én hozott határozatát; 

— az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: az „RT” ábrás védjegy a 10. osztályba 
tartozó áruk tekintetében (4 129 037. sz. védjegybejelentés). 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
Abbott Laboratories. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „RTH” spanyol szóvédjegy 
a 10. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály részben helyt 
adott a felszólalásnak. 

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

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának a megsértése, mivel az ütköző megjelölések között 
nem áll fenn az összetévesztés veszélye. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL L 2009., L 78. 1. o.) 

2009. szeptember 21-én benyújtott kereset — Visti Beheer 
kontra OHIM — Meister (GOLD MEISTER) 

(T-372/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/104) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Visti Beheer BV (Rotterdam, Hollandia) (képviselő: 
A. Herbertz ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Meister + Co. AG 
(Wollerau, Svájc)
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Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság változtassa meg a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal első fellebbezési tanácsának az R 
1465/2008-1. sz. ügyben 2009. június 26-án hozott hatá
rozatát, amennyiben az hatályon kívül helyezte az OHIM 
felszólalási eljárásban hozott határozatát (B 1 134 651. sz.) 
és a vitatott áruk vonatkozásában engedélyezte a 5 243 209. 
sz. közösségi védjegybejelentést; 

— az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás költsé
geinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: a „GOLD MEISTER” ábrás védjegy a 
3., 14., 16., 35., 37., 40. és 42. osztályba tartozó áruk és 
szolgáltatások tekintetében (5 243 209. sz. védjegybejelentés). 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
Meister + Co. AG. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „MEISTER” német szóvéd
jegy (39 534 716. sz.) és közösségi védjegy (2 607 737. sz.) a 
14. osztályba tartozó áruk vonatkozásában, amennyiben a 
felszólalás csak az ebbe az osztályba tartozó áruk vonatkozá
sában való lajstromozással szemben irányult. 

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

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

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között nem 
áll fenn az összetévesztés veszélye. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.) 

2009. szeptember 25-én benyújtott kereset — El Corte 
Inglés kontra OHIM –Pucci International (Emidio Tucci) 

(T-373/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/105) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselő: 
J. Rivas Zurdo ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Emilio Pucci 
International BV (Amszterdam, Hollandia) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM 
második fellebbezési tanácsának 2009. június 18-i hatá
rozatát (770/2008-2. sz. és 826/2008-2. sz. egyesített 
ügyek), amely a bejelentő és a felszólaló kérelmeinek 
részben helyt adva megtagadta a 3 679 591. sz. közösségi 
védjegynek a 3., 18., 24. és 25. osztályba tartozó áruk, 
valamint a 21. osztályba tartozó „takarító eszközök; vasforgács” 
vonatkozásában történő lajstromozását. 

— Az Elsőfokú Bíróság teljes mértékben adjon helyt el a 
3 679 591. sz. „EMIDIO TUCCI” közösségi védjegy lajst
romozására vonatkozó kérelemnek. 

— Az Elsőfokú Bíróság a jelen keresetet ellenző fele(ke)t köte
lezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: a kézírásos betűkből álló „EMIDIO 
TUCCI” ábrás védjegy (3 679 594. sz. védjegybejelentés) az 
1-45. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 203570. lajstromszámú 
„EMILIO PUCCI” közösségi ábrás védjegy (18. és 24. osztály), a 
769250. lajstromszámú (3., 14., 18., 21., 24., 25., és 33. 
osztály) és a 274991. lajstromszámú (9., 12., 18., 20., 26., 
27. és 34. osztály) olasz szóvédjegyek, valamint a 275894. 
lajstromszámú olasz ábrás védjegy (14., 18., 24. és 25. osztály). 

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

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a bejelentő és 
a felszólaló kérelmeinek részben helyt adott. 

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pont
jának és (5) bekezdésének téves értelmezése.
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