
A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszóla
lásnak valamennyi áru tekintetében helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács részben hatá
lyon kívül helyezte a vitatott határozatot. 

Jogalapok: a 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának a megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen 
vélte úgy, hogy az érintett védjegyek között fennáll az összeté
vesztés veszélye. 

2009. szeptember 29-én benyújtott kereset — Mövenpick 
— Holding kontra OHIM (PASSIONATELY SWISS) 

(T-377/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/108) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Mövenpick — Holding AG (Képviselő: M. Taxhet 
ügyvéd) 

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

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság változassa meg a Belső Piaci Harmoni
zációs Hivatal első fellebbezési tanácsának 2009. július 23-i 
határozatát, és hirdesse meg a „PASSIONATELY SWISS” 
védjegy bejelentését (6 701 031. sz. bejelentés); 

— az Elsőfokú Bíróság másodlagosan állapítsa meg, hogy a 
védjegy lajstromozása nem ütközik a 40/94/EK rendelet 7. 
cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjába, valamint a (2) 
bekezdésébe, helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal első fellebbezési tanácsának 2009. július 
23-i határozatát, és utalja vissza az ügyet a fellebbezési 
tanácshoz; 

— az Elsőfokú Bíróság másodlagosan változtassa meg a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal első fellebbezési tanácsának 
2009. július 23-i határozatát, és hirdesse meg a „PASSIO
NATELY SWISS” védjegy bejelentését (6 701 031. sz. beje
lentés) a felperes arra vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg, 
hogy az előbb említett megjelölés „SWISS” eleme tekinte
tében nem igényel védjegyoltalmat; 

— az Elsőfokú Bíróság másodlagosan állapítsa meg, hogy a 
védjegy lajtromozása — a felperes azon nyilatkozatának 
feltüntetése mellett, miszerint az előbb említett megjelölés 

„SWISS” eleme tekintetében nem igényel védjegyoltalmat — 
nem ütközik a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének 
b) és c) pontjába, valamint a (2) bekezdésébe, továbbá 
helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
első fellebbezési tanácsának 2009. július 23-i határozatát, és 
utalja vissza az ügyet a fellebbezési tanácshoz; 

— az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze az eljárás költsé
geinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: a „PASSIONATELY SWISS” szóvéd
jegy a 16., 35., 41., 43. és 44. osztályba tartozó áruk és szol
gáltatások vonatkozásában (6 701 031. sz. bejelentés). 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést elutasította. 

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

Jogalapok: a 207/2009 rendelet ( 1 ) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) 
pontjának megsértése. 

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

2009. szeptember 30-án benyújtott kereset — SPAR kontra 
OHIM — SPA Group Europe (SPA GROUP) 

(T-378/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/109) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: SPAR Handelsgesellschaft mbH (Schenefeld, Német
ország) (képviselők: R. Kaase és J.-C. Plate ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: SPA Group 
Europe Ltd & Co. KG (Nürnberg, Németország) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
első fellebbezési tanácsának 2009. július 16-i határozatát 
(R 123/2008-1. sz. ügy), mivel nem egyeztethető össze a 
40/94/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával;

HU C 282/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.21.


