
— a Törvényszék az alperest kötelezze a saját költségeinek és a 
felperes részéről felmerült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: az „INOVIS” szóvédjegy a 9., 35., 38. 
és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a Portugáliában lajstromo
zott „NOVIS” szóvédjegy a 9., 35., 37., 38., 41. és 42. osztályba 
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. 

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

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

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pont
jának megsértése, amennyiben a fellebbezési tanács tévesen: i. 
figyelmen kívül hagyta a szóban forgó védjegyekkel megjelölt 
áruk, illetőleg szolgáltatások közötti egyértelmű különbségeket, 
és többek között tévesen vélte úgy, hogy a korábbi védjegy a 9. 
és a 42. osztályra vonatkozik, jóllehet a Portugál Védjegyhivatal 
ezen osztályok vonatkozásában megtagadta a lajstromozást, és 
mindenesetre ezt a lajstromozást az eljárás során nem bizonyí
tották; ii. figyelmen kívül hagyta a szóban forgó védjegyek 
között fennálló egyértelmű fogalmi különbségeket; és iii. úgy 
vélte, hogy a szóban forgó védjegyek között fennáll az összeté
vesztés veszélye. 

2009. december 16-án benyújtott kereset — Cybergun 
kontra OHIM — Umarex Sportwaffen (AK 47) 

(T-503/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/69) 

A keresetlevél nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Cybergun (Bondoufle, Franciaország) (képviselő: 
S. Guyot ügyvéd) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Umarex Sport
waffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Németország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az OHIM első felleb
bezési tanácsának 2009. október 8-i határozatát annyiban, 
amennyiben az törölte az AK 47 védjegyet; 

— a Törvényszék az eljárási szabályzat 87. cikke 2. §-ának és 
91. cikkének megfelelően kötelezze az OHIM-ot a költségek 
viselésére, beleértve az alperes részéről a jelen eljárásban 
felmerült költségeket, különösen az iratok fordítási költsé
geit, az ügyvédi tiszteletdíjat és adott esetben a szállás- és 
utazási költségeket is; a Törvényszék a fenti összeget 20 000 
euróra értékelje. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: az „AK 47” 
szóvédjegy a 9., 28. és 38. osztályba tartozó áruk és szolgálta
tások vonatkozásában (3 249 381. sz. közösségi védjegy). 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Umarex Sportwaffen 
GmbH & Co. KG. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály az érintett védjegy 
törlése iránti kérelmet elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a törlési 
osztály határozatát hatályon kívül helyezte és törölte a közös
ségi védjegyet. 

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének 
(jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése) 
és a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének (jelenleg a 
207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja) 
megsértése. 

2009. december 16-án benyújtott kereset — Carlyle kontra 
OHIM — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE) 

(T-505/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/70) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Carlyle, LLC (St. Louis, Egyesült Államok) (képviselők: 
E. Cornu, E. De Gryse és D. Moreau ügyvédek)
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Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mascha & Regner 
Consulting KEG (Bécs, Ausztria) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának 2009. október 8-i hatá
rozatát (R 239/2009-4. sz. ügy); 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A megszűnés megállapítása iránti kérelemmel érintett közösségi 
védjegy: a „CAFE CARLYLE” szóvédjegy a 42. osztályba tartozó 
szolgáltatások tekintetében. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy megszűnésének megállapítását kérelmező fél: a 
fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a megszűnés megálla
pítása iránti kérelmet elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács az érintett 
védjegy megszűnését állapította meg. 

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 51. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács a tényleges 
használat fogalmát tévesen túlságosan megszorítóan értelmezte 
A fellebbezési tanács továbbá i. nem vette kellően figyelembe a 
felperes által a törlési osztály elé terjesztett használat igazolását; 
ii. nem értékelte megfelelően a használat említett igazolásának 
terjedelmét; és iii. nem értékelte azt átfogóan. 

2009. december 16-án benyújtott kereset — Carlyle kontra 
OHIM — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE) 

(T-506/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/71) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Carlyle, LLC (St. Louis, Egyesült Államok) (képviselők: 
E. Cornu, E. De Gryse és D. Moreau ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mascha & Regner 
Consulting KEG (Bécs, Ausztria) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának 2009. október 8-i hatá
rozatát (R 240/2009-4. sz. ügy); 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A megszűnés megállapítása iránti kérelemmel érintett közösségi 
védjegy: a „THE CARLYLE” szóvédjegy a 3., 25. és 42. osztályba 
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy megszűnésének megállapítását kérelmező fél: a 
fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a megszűnés megálla
pítása iránti kérelmet részben elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács az érintett 
védjegy megszűnését állapította meg. 

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 51. cikke (1) bekezdése 
a) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács a tényleges 
használat fogalmát tévesen túlságosan megszorítóan értelmezte 
A fellebbezési tanács továbbá i. nem vette kellően figyelembe a 
felperes által a törlési osztály elé terjesztett használat igazolását; 
ii. nem értékelte megfelelően a használat említett igazolásának 
terjedelmét; és iii. nem értékelte azt átfogóan. 

2009. december 22-én benyújtott kereset — Baena Grupo 
kontra OHIM — Neuman és Galdeano del Sel 

(formatervezési minták) 

(T-513/09. sz. ügy) 

(2010/C 51/72) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpétua de 
Mogoda, Spanyolország) (képviselő: A. Canela Giménez ügyvéd)

HU 2010.2.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/37


