
Kereset előterjesztésének időpontja: 2005. augusztus 18. –
Carsten Brinkmann kontra OHIM

(T-322/05. sz. ügy)

(2005/C 281/48)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Carsten Brinkmann (Köln, Németország) [Képviselő: K.
van Bebber Rechtsanwältin]

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Terra Networks S.A.
(Madrid, Spanyolország)

A felperes(ek) kereseti kérelme(i)

– a fellebbezési tanács, az OHIM 2004. október 29-i
646/2004. sz. határozatát helybenhagyó, 2005. június 10-i
R 1145/2004-I. sz. határozatának megsemmisítése a költsé-
gekre kötelezés mellett,

– a Terra Networks S.A. 2002. április 12-i felszólalásának (B
502 676. sz. felszólalás) elutasítása a költségekre kötelezés
mellett,

– a 2001. január 29-én bejelentett, 2 061 968. sz. „TER-
RANUS” szóvédjegy lajstromozása a 36. osztályba tartozó
„biztosítás, pénzügyek, pénzügyletek, ingatlanügyletek, ingat-
lanüzemeltetési tervek kialakítása és közvetítése” szolgálta-
tások vonatkozásában

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „TERRANUS” szóvédjegy a 36.
osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában (lajstromszám:
2 061 968).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: Terra Networks, S.A.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „TERRA” ábrás védjegy a
36. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában
(1 332 691. sz. közösségi védjegy és 2 261 483. sz. spanyol
nemzeti védjegy).

A felszólalási osztály határozata: A bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: Az ütköző védjegyek között nem áll fenn összeté-
veszthetőség.

2005. augusztus 24-én benyújtott kereset – Coffee Store
kontra OHIM

(T-323/05. sz. ügy)

(2005/C 281/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: The Coffee Store GmbH (Mannheim, Deutschland)
(képviselő: M. Buddeberg Rechtsanwalt)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az OHIM második
fellebbezési tanácsának 2005. június 15-i R 855/2004-2 sz.
határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság rendelje el a 3 346 228. sz., THE
COFFEE STORE védjegybejelentés lajstromozását;

– az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „THE COFFEE STORE” szóvédjegy
a 30., 32., 41. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások
vonatkozásában.

Az elbíráló határozata: A bejelentés elutasítása a 30., 32. és 43.
osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A bejelentett védjegy nem tekinthető kizárólag leíró
jellegű megjelölésnek a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdé-
sének c) pontja értelmében. Ezen túlmenően a bejelentett
védjegy nem alkalmatlan a megkülönböztetésre a 40/94/EK
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

2005.11.12.C 281/26 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


