
Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sacopa, SAU [Sant 
Jaume de Lierca (Girona), Spanyolország] 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az OHIM negyedik 
fellebbezési tanácsának határozatát, és utasítsa el a 
4 520 193. sz. védjegybejelentési kérelmet; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Sacopa, S.A.U. 

Az érintett közösségi védjegy: az „LT” szóelemet tartalmazó ábrás 
védjegy, a 7. 9. és 11. osztályba tartozó áruk tekintetében — 
4 520 193. sz. védjegybejelentés. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: egy kör fölött elhelyezett, 
egymás mellé tett „L” és „T” betűből álló közösségi (13 375. sz.) 
és (1 719 729. sz. és 1 719 730. sz.) spanyol ábrás védjegyek, a 
9. és 11. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

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

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a megtáma
dott határozatot hatályon kívül helyezte, és a felszólalást eluta
sította. 

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló, 207/2009 rendelet 8. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának téves értelmezése. 

2010. március 29-én benyújtott kereset — Space Beach 
Club kontra OHIM — Flores Gómez (SpS space of sound) 

(T-144/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/79) 

A keresetlevél nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Space Beach Club, SA [San Jorge (Ibiza), Spanyolország] 
(képviselő: A. Alejos Cutuli, ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Miguel Ángel Flores 
Gómez (Madrid, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az OHIM második 
fellebbezési tanácsának határozatát, és utasítsa el az 
5 683 693. sz. közösségi védjegybejelentési kérelmet; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Miguel Ángel Flores Gómez 

Az érintett közösségi védjegy: az „SPS space of sound” szóelemet 
tartalmazó ábrás védjegy, a 9., 35. és 41. osztályba tartozó áruk 
és szolgáltatások tekintetében — 5 683 693. sz. védjegybe
jelentés 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a SPACE szóelemet tartal
mazó (2 021 783. sz., 2 610 677. sz., 2 644 838. sz., 
2 644 839. sz., 2 654 511. sz., 2 694 428. sz., 2 583 870. 
sz., 3 175 742. sz. és 4 529 814. sz.) spanyol ábrás védjegyek, 
a 9., 25. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekin
tetében. 

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

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

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 207/2009 rendelet 8. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának téves értelmezése.
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