
A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a kereskedelemben az Egye
sült Királyságban, Írországban, Németországban és Olasz
országban övek tekintetében használt „BRIGHTON” és a 
„Brighton” lajstromozatlan szó- és ábrás védjegyek; a kereskede
lemben az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban 
és Olaszországban bőráruk, kalapok, ékszerek és órák tekinte
tében használt „BRIGHTON” és a „Brighton” közismert szó- és 
ábrás védjegyek. 

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 (4) bekezdésének 
megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a 
jogot, amikor azt állapította meg, hogy azokat a korábbi 
jogokat, amelyeken a felszólalás alapult, nem kell alátámasztani 
bizonyítékokkal; a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekez
dése b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács hely
telenül zárta ki az összetéveszthetőséget. 

2010. szeptember 8-án benyújtott kereset — National 
Lottery Commission kontra OHIM — Mediatek Italia és 

De Gregorio (Egy kéz ábrázolása) 

(T-404/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/55) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: National Lottery Commission (London, Egyesült 
Királyság) (képviselő: B. Brandreth Barrister) 

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

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mediatek Italia Srl 
(Nápoly, Olaszország), Giuseppe De Gregorio (Nápoly, Olasz
ország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. június 9-i, az 
R 1028/2009-1. sz. ügyben hozott határozatát; 

— a Törvényszék utalja vissza az ügyet a törlési osztály elé; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze az eljárás költségeinek 
viselésére 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: Egy kezet 
egymást keresztező két ujjal és mosolygós arccal ábrázoló 
ábrás védjegy a 9., 16., 25., 28. és 41. osztályba tartozó áruk 
és szolgáltatások tekintetében — 4800389. sz. védjegybe
jelentés. 

A közösségi védjegy jogosultja: A felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: A fellebbezési tanács 
előtti eljárásban részt vevő többi fél. 

A törlés iránti kérelem indokolása: A törlést kérelmező felek kérel
müket a 207/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikke (1) bekezdé
sének c) pontja és 53. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti 
viszonylagos törlési okokra alapozták. 

A törlési osztály határozata: A törlési osztály a védjegyet törölte. 

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbe
zést elutasította. 

Jogalapok: A felperes azt állítja, hogy a vitatott határozat sérti a 
207/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikkének (2) bekezdését, 
mivel a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot e cikk 
vizsgálata, valamint a tényállás vizsgálatának megközelítése 
során, és elmulasztotta vizsgálati jogkörének gyakorlását. A 
felperes úgy véli továbbá, hogy a fellebbezési tanács elmulasz
totta a 207/2009/EK tanácsi rendelet 78. cikke által ráruházott 
teljes jogkörének gyakorlását. 

2010. szeptember 15-én benyújtott kereset — Yoshida 
Metal Industry Co., Ltd kontra OHIM — Pi-Design AG és 

társai (fekete korongokkal borított felület) 

(T-416/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/56) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Japán) (képvi
selők: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero ügyvédek) 

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

Többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Pi-Design AG 
(Triengen, Svájc), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, Francia
ország), Bodum Logistics A/S (Billund, Dánia)
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Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. május 20-i hatá
rozatát (R 1237/2008-1. sz. ügy); 

— a Törvényszék erősítse meg a törlési osztálynak a 1372580. 
sz. közösségi védjegy vonatkozásában hozott 2008. július 
15-i határozatát; 

— a Törvényszék erősítse meg a 1372580. sz. közösségi 
védjegy érvényességét; 

— a Törvényszék az alperest és a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő többi felet kötelezze az eljárási költ
ségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: fekete koron
gokkal borított felületet ábrázoló ábrás védjegy a 8. és a 21. 
osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 1372580. sz. közös
ségi védjegy. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő többi fél. 

A törlés iránti kérelem indokolása: a törlést kérelmező felek kérel
müket a 207/2009 rendelet 7. cikke szerinti feltétlen kizáró 
okokra alapítják. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály elutasította a közös
ségi védjegy törlése iránti kérelmet. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon 
kívül helyezte a megtámadott határozatot, és törölte a közösségi 
védjegyet. 

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) 
pontja ii. alpontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács 
tévedett annak megállapításakor, hogy e cikk rendelkezéseit a 
vitatott közösségi védjegy esetében alkalmazni kell. 

2010. szeptember 17-én benyújtott kereset — BODY-HF 
kereskedelmi név alatt Václav Hrbek kontra OHIM — 
The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & 

EQUIPMENT) 

(T-434/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/57) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: BODY-HF kereskedelmi név alatt Václav Hrbek (Prága, 
Cseh Köztársaság) (képviselő: C. Jäger ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The Outdoor Group 
Ltd (Northampton, Egyesült Királyság) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának 2010. július 8-i, 
az R 1441/2009-2. sz. ügyben hozott határozatát; 

— a Törvényszék rendelje el, hogy az alperes utasítsa el a 
B1276692. sz. felszólalást és teljes egészében adjon helyt 
az 5779351. sz. lajstromozás iránti kérelemnek; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére; 

— a Törvényszék a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt 
vevő másik felet kötelezze az eljárás költségeinek, ideértve 
a felperes részéről a fellebbezési tanács és a felszólalási 
osztály előtt felmerült költségeket, viselésére, amennyiben 
beavatkozóként részt vesz az eljárásban. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: Az ALPINE PRO SPORTSWEAR & 
EQUIPMENT ábrás védjegy a 18., 24., 25. és 28. osztályba 
tartozó áruk tekintetében — 5779351. sz. védjegybejelentés. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 2165017. sz. „alpine” 
ábrás védjegy a 18. és 25. osztályba tartozó áruk tekintetében.
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