
— állapítsa meg az Európai Unió szerződésen kívüli felelős
ségét, kötelezze a Bíróságot a megtámadott határozattal a 
felperesnek okozott valamennyi kár megtérítésére, és jelöljön 
ki szakértőt a kár értékének megállapítására; 

— a Bíróságot kötelezze valamennyi költség és kiadás 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek 
megegyeznek az ugyanezen közbeszerzési eljárással kapcso
latban folyamatban levő T-170/10. sz., CTG Luxembourg PSF 
kontra Bíróság ügyben ( 1 ) előadottakkal. 

( 1 ) HL 2010., C 161., 48. o. 

2010. augusztus 23-án benyújtott kereset — Hartmann 
kontra OHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE) 

(T-342/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/92) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Németország) (képvi
selő: N. Aicher jogász) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mölnlycke Health 
Care AB (Göteborg, Svédország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1222/ 
2009-2. sz. ügyben 2010. május 20-án hozott határozatát; 
és 

— az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

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

Az érintett közösségi védjegy: a MESILETTE szóvédjegy az 5. 
osztályba tartozó áruk tekintetében — 6494025. sz. közösségi 
védjegybejelentés. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 25. osztályba tartozó áruk 
tekintetében lajstromozott, 1033551. sz. MEDINETTE német 
szóvédjegy; és a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében lajst
romozott, 486204. sz. MEDINETTE nemzetközi szóvédjegy. 

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

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

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen ítélte 
meg az összetéveszthetőséget, különösen a megjelölések hason
lóságát. 

2010. augusztus 18-án benyújtott kereset — Etimine és 
Etiproducts kontra ECHA 

(T-343/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/93) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Etimine SA (Bettembourg, Luxemburg) és Ab Etipro
ducts Oy (Espoo, Finnország) (képviselők: K. Van Maldegem és 
C. Mereu ügyvédek)
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