
(b) a felperes kérelme ellenére nem csatolta az ügy irataihoz a 
versenytárs meghatározott belső dokumentumait, jóllehet e 
dokumentumok a felperes álláspontja szerint: 

(i) a Bizottság Intellel szembeni állításai szempontjából 
közvetlenül relevánsak voltak, 

(ii) valószínűleg felmentették volna az Intelt, és 

(iii) az Intel azokat pontosan meghatározta; 

(c) nem készített megfelelő jegyzőkönyvet az Intel egyik vevője 
azon kulcsfontosságú tanújának meghallgatásáról, aki nagy 
valószínűség szerint felmentő bizonyítékot szolgáltatott. 

A felperes ezenfelül az EK 229. cikk alapján — három fő 
jogalapra támaszkodva — vitatja a vele szemben kiszabott 
bírság mértékét. 

Először is előadja, hogy az 1 060 000 000 eurós bírság (amely a 
Bizottság által egyetlen cégre eddig kiszabott legmagasabb 
összegű bírság) nyilvánvalóan aránytalan tekintettel arra, hogy 
a Bizottság nem állapította meg, hogy a fogyasztókat sérelem 
érte, vagy a versenytársak kiszorultak volna a piacról. 

Másodsorban a felperes előterjeszti, hogy nem sértette meg 
szándékosan vagy gondatlanságból az EK 82. cikket: a Bizottság 
AEC tesztje olyan információkon alapult, amelyekről a felpe
resnek nem lehetett tudomása az árengedményeknek a vevői 
részére történő nyújtásakor. 

Harmadrészt a felperes azt állítja, hogy a Bizottság a bírság 
kiszabásánál nem megfelelően alkalmazta a 2006-os bírságki
szabási iránymutatást, és irreleváns vagy helytelen tényezőket 
vett figyelembe. 

2009. július 27-én benyújtott kereset — Carrols Corp. 
kontra OHIM — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN 

ON THE GRILL) 

(T-291/09. sz. ügy) 

(2009/C 220/87) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Carrols Corp. (New York, Amerikai Egyesült Államok) 
(képviselő: I. Temino Ceniceros ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Giulio Gambettola 
(Los Realejos, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— az Elsőfokú Bíróság a keresetet és mellékleteit nyilvánítsa 
elfogadhatónak; 

— helyezze hatályon kívül a fellebbezési tanács határozatát a 
2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 52. cikke 
(1) bekezdésének b) pontján alapuló törlési okok vonatko
zásában; és 

— az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „Pollo Tropical 
CHICKEN ON THE GRILL” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy 
a 25., 41. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonat
kozásában (002938801. sz. védjegybejelentés). 

A közösségi védjegy jogosultja: Giulio Gambettola. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes. 

A törlést kérelmező védjegye: a „Pollo Tropical CHICKEN ON THE 
GRILL” szóelemet tartalmazó 2 201 552. sz. nemzeti ábrás 
védjegy és a 2 201 543. sz. „POLLO TROPICAL” nemzeti 
szóvédjegy 41. osztályba tartozó szolgáltatások (éttermi szolgál
tatások) vonatkozásában. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlési kérelmet 
elutasította. 

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

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 
207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 
53. cikke (1) bekezdése a) pontjának téves értelmezése. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 14-i végzése — Mepos 
Electronics kontra OHIM (MEPOS) 

(T-297/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 220/88) 

Az eljárás nyelve: angol 

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 247., 2008.9.27.

HU C 220/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.9.12.


