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

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

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között fennáll 
az összetévesztés veszélye. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.). 

2010. szeptember 28-án benyújtott kereset — HerkuPlast 
Kubern kontra OHIM — How (eco-pack) 

(T-445/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/79) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Németország) (képvi
selő: G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Heidi A. T. How 
(Harrow, Egyesült Királyság) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsa által az R 1014/2009-4. sz. 
ügyben 2010. július 27-én hozott határozatot; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Heidi A. T. How. 

Az érintett közösségi védjegy: az „eco-pack” szóelemet tartalmazó 
ábrás védjegy a 16. osztályba tartozó áruk vonatkozásában. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „ECOPAK” német és 
nemzetközi szóvédjegy a 20. osztályba tartozó áruk tekinte
tében. 

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

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

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése mivel az ütköző védjegyek között fennáll 
az összetévesztés veszélye, valamint a 207/2009/EK rendelet 75. 
és 76. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács teljes 
egészében elutasította az összetévesztés veszélyének fennállását, 
az indokolása számos helyen belső ellentmondásokat tartalmaz, 
és tévesen elutasította — mint irrelevánsat — a felperes való
ságos és döntő jelentőségű előterjesztését. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.). 

A Közszolgálati Törvényszék F-91/09. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2010. július 9-én hozott végzése 
ellen Luigi Marcuccio által 2010. szeptember 24-én 

benyújtott fellebbezés 

(T-450/10. P. sz. ügy) 

(2010/C 317/80) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. 
Cipressa ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság 

A fellebbező kérelmei 

— A Törvényszék helyezze teljes egészében hatályon kívül a 
megtámadott végzést. 

— A Törvényszék állapítsa meg, hogy az első fokon benyújtott 
kereset, amelynek vonatkozásában a megtámadott végzést 
hozták, tökéletesen elfogadható volt. 

— A Törvényszék teljes egészében, bármely kivétel nélkül 
adjon helyt a fellebbező első fokon benyújtott keresetében 
szereplő kérelemnek. 

— A Törvényszék kötelezze az alperest, hogy térítsen meg a 
fellebbezőnek minden olyan költséget és díjat, amelyek a 
jelen jogvitával összefüggésben az elsőfokú eljárás és a 
fellebbezés során felmerültek. 

— A Törvényszék másodlagosan utalja vissza a jelen ügyet a 
Közszolgálati Törvényszék elé, hogy az más összetételben 
ismét határozzon az ügyről.

HU 2010.11.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 317/45


