
Végül a fellebbező nem vagyoni kára megtérítését kéri. 

( 1 ) Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó 
missziójáról (EUPM) szóló, 2009. december 8-i 2009/906/KKBP 
tanácsi határozat (HL 2009. L 322., 22. o.). 

2010. június 18-án benyújtott kereset — Olive Line 
International kontra OHIM — O. International (O·LIVE) 

(T-273/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/89) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Olive Line International, S. L. (Madrid, Spanyolország) 
(képviselő: P. Koch Moreno ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: O. International, 
S.r.l. (Spoleto, Olaszország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) 2010. április 14-i határozatát (R 4/2009-4. sz. ügy); 

— az alperest kötelezze a költségek viselésére; 

— a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet 
kötelezze a költségek viselésére, amennyiben az a jelen eljá
rásban beavatkozóként részt vesz. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

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

Az érintett közösségi védjegy: a 3. és 44. osztályba tartozó árukra 
és szolgáltatásokra vonatkozó „O·LIVE” közösségi ábrás védjegy 
— 5 715 008. sz. védjegybejelentés. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 5 086 657. sz alatt lajst
romozott „Olive Line” közösségi ábrás védjegy a 3., 29. és 30. 
osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 2 741 533. sz. alatt 
lajstromozott „Olive Line” spanyol ábrás védjegy a 3., 29. és 30. 
osztályba tartozó áruk vonatkozásában; 2 525 564. sz. alatt 
lajstromozott „Olive Line” spanyol szóvédjegy a 3. osztályba 
tartozó áruk vonatkozásában. 

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 tévedett annak 
megállapításakor, hogy a két érintett védjegy nem összetéveszt
hető. 

2010. június 21-én benyújtott kereset — Wesergold 
Getränkeindustrie kontra OHIM — Lidl Stiftung 

(WESTERN GOLD) 

(T-278/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/90) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, 
Németország) (képviselők: P. Goldenbaum, I. Rohr és T. 
Melchert ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Lidl Stiftung & Co. 
KG (Neckarsulm, Németország)

HU C 221/56 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.14.


