
— a fogyasztók jogainak megsértése a Bt11 kukoricával 
etetett állatok megjelölésének hiányából, valamint a 
0,9 %-nál kevesebb Bt11 kukoricát tartalmazó termé
keket érintő átláthatóság hiányából kifolyólag. 

( 1 ) HL L 268., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 32. kötet, 
432. o. 

2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du 
Gers kontra Bizottság 

(T-479/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/96) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Département du Gers (Auch, Franciaország) (képviselők: 
S. Mabile és J.-P. Mignard ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a géntechnológiával módo
sított MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3- 
6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 
szóló, 2010. július 28-i 2010/420/EU európai bizottsági 
határozatot; 

— a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek 
azonosak a T-478/10. sz., Département du Gers kontra 
Bizottság ügyben felhozottakkal, vagy lényegében hasonlóak 
azokhoz. 

2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du 
Gers kontra Bizottság 

(T-480/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/97) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Département du Gers (Auch, Franciaország) (képviselők: 
S. Mabile és J.-P. Mignard ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a géntechnológiával módo
sított Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) kuko
ricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek 

forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló, 
2010. július 28-i 2010/426/EU európai bizottsági 
határozatot; 

— a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek 
azonosak a T-478/10. sz., Département du Gers kontra 
Bizottság ügyben felhozottakkal, vagy lényegében hasonlóak 
azokhoz. 

2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du 
Gers kontra Bizottság 

(T-481/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/98) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Département du Gers (Auch, Franciaország) (képviselők: 
S. Mabile és J.-P. Mignard ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a géntechnológiával módo
sított MON 88017 x MON 810 kukoricát (MON-88Ø17-3 
x MON-ØØ81Ø-6) tartalmazó, abból álló vagy abból előál
lított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezé
séről szóló, 2010. július 28-i 2010/429/EU európai bizott
sági határozatot; 

— a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek 
azonosak a T-478/10. sz., Département du Gers kontra 
Bizottság ügyben felhozottakkal, vagy lényegében hasonlóak 
azokhoz. 

2010. október 4-én benyújtott kereset — Département du 
Gers kontra Bizottság 

(T-482/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/99) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Département du Gers (Auch, Franciaország) (képviselők: 
S. Mabile és J.-P. Mignard ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság
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Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a géntechnológiával módo
sított 1507x59122 fajtájú kukoricát (DAS-Ø15Ø7-1xDAS- 
59122-7) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 
szóló, 2010. július 28-i 2010/432/EU európai bizottsági 
határozatot; 

— a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek 
azonosak a T-478/10. sz., Département du Gers kontra 
Bizottság ügyben felhozottakkal, vagy lényegében hasonlóak 
azokhoz. 

2010. október 13-án benyújtott kereset — MIP Metro 
kontra OHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B) 

(T-485/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/100) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 
KG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: J.-C. Plate és R. Kaase 
ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: J.C. Ribeiro SGPS 
S.A. (Sta Maria de Feira, Portugália) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék állapítsa meg a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbe
zési tanácsának az R 1526/2009-1. sz. ügyben 2010. 
augusztus 5-én hozott határozatával szemben benyújtott 
kereset elfogadhatóságát, annak mellékleteivel együtt; 

— a Törvényszék helyezze hatályon kívül a megtámadott hatá
rozatot a 14. és 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó 
védjegybejelentéssel szembeni felszólalásra vonatkozó 
részében, mivel az összeegyeztethetetlen a közösségi 
védjegyről szóló, 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdé
sének b) pontjával; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére, 
beleértve a fellebbezési eljárás költségeit is. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: J.C. Ribeiro SGPS S.A. 

Az érintett közösségi védjegy: a „MISS B” szóvédjegy a 14., 16., 
18., 21., 25. és 28. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „miss H.” német és 
nemzetközi szóvédjegy a 6., 9., 14., 16., 18., 25. és 26. 
osztályba tartozó áruk tekintetében, valamint a „Miss H.” szóe
lemet tartalmazó német ábrás védjegy a 3., 8., 9., 14., 16., 18., 
20., 24., 25. és 26. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

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

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbe
zésnek helyt adott. 

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. október 18-án benyújtott kereset — Mayer Naman 
kontra OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer) 

(T-498/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/101) 

A keresetlevél nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: David Mayer Naman (Róma, Olaszország) (képviselők: 
S. Sutti ügyvéd, S. Cazzaniga ügyvéd, V. Fedele ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Daniel e Mayer Srl 
(Milánó, Olaszország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék teljes egészében változtassa meg a megtáma
dott határozatot; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „David Mayer” 
szólemet tartalmazó, többek között a 18. és 25. osztályba 
tartozó áruk tekintetében lajstromozott ábrás védjegy 
(1518950. sz. védjegybejelentés). 

A közösségi védjegy jogosultja: A felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Daniel & Mayer Srl.
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