
Másodsorban a felperes a szállítási költségek téves, számára 
hátrányos kiszámítására hivatkozik. 

Harmadsorban a felperes hangsúlyozza a közösségi rendelke
zések, különösen a 3149/1992/EGK rendelet ( 8 ) 3. cikke (2) 
bekezdésének Bizottság általi téves értelmezését és alkalmazását, 
az egyenlő bánásmód elvének megsértését és a mérlegelési 
jogkör túllépését. 

( 1 ) A gyapottámogatási rendszer alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 
1591/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 210., 10. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 3. fejezet, 33. kötet, 237. o.). 

( 2 ) A gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 
22-i 1051/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 148., 3. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 3. fejezet, 32. kötet, 332. o.). 

( 3 ) A 2003-2004-es gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot 
tényleges termelésének, valamint az irányár ebből származó csök
kentésének rögzítéséről szóló, 2004. június 17-i 1123/2004/EK 
bizottsági rendelet (HL L 218., 3. o.) 

( 4 ) A 2004/2005. gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot 
tényleges termelésének, valamint az irányár ebből származó csök
kentésének rögzítéséről szóló, 2005. június 16-i 905/2005/EK 
bizottsági rendelet (HL L 154., 3. o.) 

( 5 ) A 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot 
ténylegesen termelt mennyiségének, valamint az irányár ebből szár
mazó csökkentésének rögzítéséről szóló, 2006. június 15-i 
871/2006/EK bizottsági rendelet (HL 164., 3. o.) 

( 6 ) A gyapottámogatási rendszer alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 1591/2001/EK rendelet módosítá
sáról szóló, 2002. augusztus 19-i 1486/2002/EK bizottsági rendelet 
(HL L 223., 3. o.) 

( 7 ) A 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege 
számla-elszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 
7-i 1663/95/EK bizottsági rendelet (HL L 158., 6. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 3. fejezet, 18. kötet, 31. o.) 

( 8 ) A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készle
tekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó rész
letes szabályok megállapításáról szóló, 1992. október 29-i 
3149/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 313., 50. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 196. o.) 

2010. május 10-én benyújtott kereset — Monster Cable 
Products kontra OHIM — Live Nation (Music) UK Ltd 

(MONSTER ROCK) 

(T-216/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/39) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, Amerikai Egye
sült Államok) (képviselők: O. Günzel és W. von der Osten- 
Sacken ügyvédek) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Live Nation (Music) 
UK Ltd (London, Egyesült Királyság) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első 
fellebbezési tanácsának 2010. február 24-i határozatát 
(R 216/2009-1. sz. ügy), amennyiben az elutasította a felleb
bezést; 

— a Törvényszék utasítsa el a 3333804. sz. „MONSTER ROCK” 
közösségi védjegybejelentéssel szemben indított B 754335. 
sz. felszólalást teljes egészében, és 

— a Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: a 9. osztályba tartozó árukra vonat
kozó „MONSTER ROCK” szóvédjegy. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 16. osztályba tartozó 
árukra vonatkozó, 1313176. sz. egyesült királyságbeli „MONS
TERS OF ROCK” szóvédjegy; a 25. osztályba tartozó árukra 
vonatkozó, 1313177. sz. egyesült királyságbeli „MONSTERS 
OF ROCK” szóvédjegy; a 26. osztályba tartozó árukra vonat
kozó, 1313178. sz. egyesült királyságbeli „MONSTERS OF 
ROCK” szóvédjegy; a 9., 16., 25., 41. és 43. osztályba tartozó 
árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, 2299141. sz. egyesült 
királyságbeli „MONSTERS OF ROCK” szóvédjegy; a régi tizenöt 
tagállamban (a Párizsi Egyezmény 6. bis cikke értelmében) 
közismert „MONSTERS OF ROCK” védjegy; a régi tizenöt 
tagállam kereskedelmében használt, nem lajstromozott „MONS
TERS OF ROCK” védjegy; a régi tizenöt tagállam kereskedel
mében használt „MONSTERS OF ROCK” kereskedelmi név. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály valamennyi 
vitatott áru tekintetében helyt adott a felszólalásnak, és a 
védjegybejelentést teljes egészében elutasította. 

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

Jogalapok: 

A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pont
jának megsértése, mivel a fellebbezési tanács (i) tévesen értékelte 
az áruk azonosságát/hasonlóságát, (ii) nem vette figyelembe a 
védjegyek közötti különbségeket, különösen a fogalmi különb
ségeiket, (iii) nem határozta meg a korábbi megjelölés oltal
mának hatályát.

HU 2010.7.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 195/25


