
Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék adjon helyt a felperes által előterjesztett 
panasznak; 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2010. február 5-i, 
az R 662/2009-4. sz. ügyben hozott határozatát, és utasítsa 
el a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél 
által előterjesztett felszólalást a gyógyszerészeti és állatgyó
gyászati készítmények tekintetében, a központi idegrend
szert érintő betegségekre való gyógykészítmények kivéte
lével; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: az „E-PLEX” szóvédjegy a 3., 5. és 
35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „EPILEX” portugál szóvéd
jegy az 5. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszóla
lásnak részben helyt adott. 

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

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen vélte 
úgy, hogy az érintett védjegyek között fennáll az összetévesztés 
veszélye. 

2010. április 12-én benyújtott kereset — Grupo Osborne 
kontra OHIM — Confecciones Sanfertús (TORO) 

(T-165/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/78) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanyol
ország) (képviselő: J. Iglesias Monravá ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Confecciones 
Sanfertús, SL (Graus, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 638/2009-2. 
sz. ügyben hozott határozatát; 

— rendelje el a 2 844 264. sz. közösségi védjegy 25. osztály 
tekintetében történő lajstromozását, és 

— a jelen keresettel szemben ellenkérelmet előterjesztő feleket 
kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

A bejelentett közösségi védjegy: a „TORO” szóvédjegy, a 18., 25. és 
39. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében 
(2 844 264. sz. védjegybejelentés). 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
Confecciones Sanfertús, S.L.
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A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 24. és 25. osztályba 
tartozó árukra vonatkozó, (465 635. sz.) „LETORO” spanyol 
szóvédjegy, és a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 
TORO szóelemet tartalmazó, (802 043. és 1 513 622. sz.) 
spanyol ábrás védjegyek 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály helyt adott a 
felszólalásnak és elutasította a védjegybejelentési kérelmet. 

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

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 207/2009 rendelet 8. 
cikke (1) bekezdés b) pontjának téves értelmezése; a felszólalási 
osztály egy korábbi határozata, amely szerint a „TORO” és a 
„LETORO” védjegyek nem ütköznek egymással; valamint az a 
tény, hogy a használat igazolására szolgáltatott bizonyítékok 
nem támasztják alá a spanyol „LETORO” (szó-) és „TORO” 
(ábrás) védjegy használatát. 

2010. április 14-én benyújtott kereset — Grupo Osborne 
kontra OHIM — Industra Licorera Quezalteca (TORO XL) 

(T-169/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/79) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanyol
ország) (képviselő: J. Iglesias Monravá ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Industra Licorera 
Quezalteca, SA 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az OHIM fellebbe
zési tanácsának az R 223/2009-2. sz. ügyben 2010. január 
22-én hozott azon határozatát, amely elutasította a TORO 
XL szómegjelölés 33. áruosztály tekintetében történő lajst
romozása iránti 4 769 279. sz. védjegybejelentési kérelmet; 

— ennek következtében rendelje el a 4 769 279. sz. védjegybe
jelentésben szereplő TORO XL szómegjelölés 33. áruosztály 
tekintetében történő lajstromozását; 

— a jelen kereseti kérelemmel szemben ellenkérelmet benyújtó 
felet vagy feleket kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

A bejelentett közösségi védjegy: a TORO XL szóvédjegy, a 32., 33. 
és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében 
(4 769 279. sz. védjegybejelentés). 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
Industria Licorera Quezalteca S.A. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 33. osztályba tartozó 
árukra (alkoholtartalmú italok) vonatkozó, XL szóelemet tartal
mazó (4 027 279. sz.) közösségi ábrás védjegy. 

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

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács helyt adott a 
felszólalásnak, és megtagadta a lajstromozást. 

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 207/2009 rendelet 8. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának téves értelmezése. 

2010. április 15-én benyújtott kereset — Slovak Telekom 
kontra Bizottság 

(T-171/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/80) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Slovak Telekom a.s. (Pozsony, Szlovák Köztársaság) 
(képviselők: D. Geradin, L. Kjølbye és M. Maier ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság
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