
2010. március 18-án benyújtott kereset — Ameche 
Fruchtsaft kontra OHIM — (69 Sex up) 

(T-125/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/59) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Ameche Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Német
ország) (képviselők: R. Kasse és J.-C. Plate ügyvédek) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Beate Uhse Einzel
handels GmbH (Flensburg, Németország) 

Kereseti kérelmek 

— a Törvényszék állapítsa meg az OHIM első fellebbezési taná
csának az R 612/2009-1. sz. ügyben 2010. január 12-én 
hozott határozatával szemben benyújtott kereset elfogadha
tóságát, annak mellékleteivel együtt; 

— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, mivel 
az ellentétes a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjával; 

— az alperest kötelezze az eljárás — beleértve a fellebbezési 
tanács előtti eljárást is — költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Beate Uhse Einzelhandels GmbH 

A bejelentett közösségi védjegy: a „69 Sex up” szóvédjegy, a 3., 5., 
9., 29., 30., 32., 33., 38. és 41. osztályba tartozó áruk és 
szolgáltatások tekintetében (5 418 108. sz. védjegybejelentés) 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 305 31 669.9 sz. 
„sex:h:up” szóvédjegy, az 5., 29., 30. és 32. osztályba tartozó 
áruk tekintetében. 

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

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon 
kívül helyezte a megtámadott határozatot, és elutasította a 
felszólalást. 

Jogalapok: a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának 
megsértése, azáltal, hogy az ütköző védjegyeket összetéveszt
hetőnek minősítették. 

2010. március 22-én benyújtott kereset — Saupiquet 
kontra Bizottság 

(T-131/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/60) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Saupiquet (Courbevoie Cedex, Franciaország) (képvi
selők: R. Ledru ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék teljes egészében semmisítse meg a 2009. 
december 16-i REM 07/08. sz. bizottsági határozatot;

HU C 148/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.5.


