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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mascha & Regner 
Consulting KEG (Bécs, Ausztria) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának 2009. október 8-i hatá
rozatát (R 239/2009-4. sz. ügy); 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A megszűnés megállapítása iránti kérelemmel érintett közösségi 
védjegy: a „CAFE CARLYLE” szóvédjegy a 42. osztályba tartozó 
szolgáltatások tekintetében. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy megszűnésének megállapítását kérelmező fél: a 
fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a megszűnés megálla
pítása iránti kérelmet elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács az érintett 
védjegy megszűnését állapította meg. 

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 51. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács a tényleges 
használat fogalmát tévesen túlságosan megszorítóan értelmezte 
A fellebbezési tanács továbbá i. nem vette kellően figyelembe a 
felperes által a törlési osztály elé terjesztett használat igazolását; 
ii. nem értékelte megfelelően a használat említett igazolásának 
terjedelmét; és iii. nem értékelte azt átfogóan. 

2009. december 16-án benyújtott kereset — Carlyle kontra 
OHIM — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE) 

(T-506/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/71) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Carlyle, LLC (St. Louis, Egyesült Államok) (képviselők: 
E. Cornu, E. De Gryse és D. Moreau ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mascha & Regner 
Consulting KEG (Bécs, Ausztria) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának 2009. október 8-i hatá
rozatát (R 240/2009-4. sz. ügy); 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A megszűnés megállapítása iránti kérelemmel érintett közösségi 
védjegy: a „THE CARLYLE” szóvédjegy a 3., 25. és 42. osztályba 
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy megszűnésének megállapítását kérelmező fél: a 
fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a megszűnés megálla
pítása iránti kérelmet részben elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács az érintett 
védjegy megszűnését állapította meg. 

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 51. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács a tényleges 
használat fogalmát tévesen túlságosan megszorítóan értelmezte 
A fellebbezési tanács továbbá i. nem vette kellően figyelembe a 
felperes által a törlési osztály elé terjesztett használat igazolását; 
ii. nem értékelte megfelelően a használat említett igazolásának 
terjedelmét; és iii. nem értékelte azt átfogóan. 

2009. december 22-én benyújtott kereset — Baena Grupo 
kontra OHIM — Neuman és Galdeano del Sel 

(formatervezési minták) 

(T-513/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/72) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpétua de 
Mogoda, Spanyolország) (képviselő: A. Canela Giménez ügyvéd)
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Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Herbert Neumann 
és Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék adjon helyt a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 
harmadik fellebbezési tanácsának az R 1323/2008-3. sz. 
ügyben 2009. október 14-én hozott határozatával szemben 
benyújtott keresetnek; 

— helyezze hatályon kívül az OHIM határozatát; 

— az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi formatervezési minta: a 
000426 895-0002. sz., „pólók, sapkák, reklámmatricák, 
nyomott anyagok díszítése, beleértve a reklámanyagokat is” 
tekintetében bejegyzett közösségi formatervezési minta. 

A közösségi formatervezési minta jogosultja: a felperes 

A közösségi formatervezési minta törlését kérelmező fél: Herbert 
Neumann és Andoni Galdeoni Del Sel. 

A törlést kérelmező védjegye, megjelölése vagy formatervezési mintája: 
a nizzai osztályozás 25., 28. és 32. osztályába tartozó árukra 
vonatkozó, 1 312 651. sz. közösségi ábrás védjegy. 

A formatervezési minták megsemmisítési osztályának határozata: a 
megsemmisítési osztály helyt adott a kérelemnek és törölte a 
formatervezési mintát. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon 
kívül helyezte a megtámadott határozatot, és a közösségi forma
tervezési mintáról szóló 6/2002 rendelet 60. cikke (1) bekezdé
sének értelmében ráruházott hatáskör alapján az ügyet 
érdemben bírálta el és kimondta a közösségi minta törlését. 

Jogalapok: a 6/2002 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének téves 
értelmezése. 

2009. december 31–én benyújtott kereset — De Post 
kontra Bizottság 

(T-514/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/73) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: De Post NV van publiek recht (Brüsszel, Belgium) 
(képviselők: R. Martens és B. Schutyser ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Hivatalos 
Kiadványai Hivatalának a Hivatalos Lap, más tanulmányok, 
valamint egyéb folyóiratok és közlemények mindennapos 
kiszállítására és terjesztésére vonatkozó 10234. sz. közbe
szerzési eljárás tárgyát képező szerződésnek (JO 2009/S 
176-253034) az „Entreprises des Postes et Télécommunica
tions Luxembourg” részére, és nem a felperesnek — amint 
arról 2009. december 17-én értesítették — történt odaítélése 
tárgyában hozott határozatot; 

— amennyiben az ítélet meghozatala időpontjában a Hivatal 
már megkötötte a 10234. sz. közbeszerzési eljárás tárgyát 
képező szerződést az Entreprises des Postes et Télécommu
nications Luxembourggal, a Törvényszék nyilvánítsa e szer
ződést semmisnek; 

— a felperest a megtámadott határozat miatt ért kár megtérí
tése érdekében kötelezze kártérítés megfizetésére, amelynek 
ideiglenesen becsült összege 2 386 444,94 euró, a jelen 
kereset benyújtásának napjától számított késedelmi kamattal 
növelve; 

— kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére, 
ideértve a felperes jogi tanácsadási költségeit is. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes a jelen keresetében egyrészt az Európai Unió Hiva
talos Kiadványai Hivatalának (a továbbiakban: a Hivatal) 2009. 
december 17-i a Hivatalos Lap, tanulmányok, valamint egyéb 
folyóiratok és közlemények mindennapos kiszállítására és 
terjesztésére vonatkozó 10234. sz. közbeszerzési eljárás tárgyát 
képező szerződésnek (JO 2009/S 176-253034) az „Entreprises 
des Postes et Télécommunications Luxembourg” (a további
akban: Post Luxembourg), és nem a felperes részére történt 
odaítélésére vonatkozó határozatának megsemmisítését, 
másrészt a felperest, ajánlattétele elutasítása miatt állítólagosan 
ért 2 386 444,94 euró összegűre becsült kár megtérítését kéri. 

Keresete alátámasztására a felperes egyetlen jogalapra hivat
kozik, amely négy részből áll.
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