
2009. szeptember 28-án benyújtott kereset — Lorenz Shoe 
Group kontra OHIM — Fuzhou Fuan Leather Plastics 

Clothing Making (Ganeder) 

(T-374/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/106) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Lorenz Shoe Group AG (Taufkirchen, Ausztria) (képvi
selő: M. Douglas ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fuzhou Fuan 
Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd (Fujian, Kínai Népköz
társaság) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az első felleb
bezési tanács 2009. július 16-i határozatát (R 1289/2008-1. 
sz. ügy); 

— az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt 
kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Fuzhou Fuan Leather Plastics Clot
hing Making Co. Ltd. 

Az érintett közösségi védjegy: a „Ganeder” szóvédjegy a 14., 18. és 
25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (5 108 774. sz. 
védjegybejelentés) 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes (korábban: shoe fashion group LORENZ AG). 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Ganter” szóvédjegy a 25. 
osztályba tartozó áruk vonatkozásában (469 262. sz. közösségi 
védjegy), a felszólalás csak az ebbe az osztályba tartozó áruk 
lajstromozása ellen irányul. 

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

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 fennáll 
az összetévesztés veszélye. 

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

2009. szeptember 25-én benyújtott kereset — Glenton 
España kontra OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA 

MARIA) 

(T-376/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/107) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Glenton España, SA (Madrid, Spanyolország) (képvi
selők: E. Armijo Chávarri és A. Castán Pérez-Gómez ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The Polo/Lauren 
Company L.P. (New York, Egyesült Államok) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak; 

— az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
második fellebbezési tanácsának az R 594/2008-2. sz. 
ügyben 2009. június 18-án 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: a „POLO SANTA MARIA” ábrás 
védjegy a 18., 25., 36., 41. és 43. osztályba tartozó áruk és 
szolgáltatások tekintetében. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a fellebbezési eljárás másik fele. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: egy pólójátékos árnyképét 
ábrázoló, a Benelux államokban lajstromozott ábrás védjegy a 
18. és 25. osztályba tartozó áruk tekintetében.
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