
2005. augusztus 26-án benyújtott kereset – Apple
Computer, Inc. kontra OHIM

(T-328/05. sz. ügy)

(2005/C 281/52)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Apple Computer, Inc. (Cupertino, Amerikai Egyesült
Államok) (képviselők: P. Rawlinson, S. Jones, J. Rutter
ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: TKS-Teknosoft
S.A. (Treplex, Svájc)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a negyedik fellebbezési
tanács R 416/2004-4. sz. határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a felszólalási osztály
851/2004. sz. határozatát; és

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a felszólalót a felperesnél/
fellebbezőnél a jelen keresettel és a fellebbezési tanács, vala-
mint a felszólalási osztály előtti eljárással kapcsolatban felme-
rült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a QUARTZ ábrás védjegy a 9.
osztályba tartozó áruk tekintetében (1 421 130 sz. védjegybe-
jelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: TKS-Teknosoft S.A.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a
QUARTZ ábrás közösségi védjegy a 9. és 42. osztályba tartozó
áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt ad az
összes vitatott áru tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: a felperes fellebbezését elutasí-
totta.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése azt illetően, hogy nem áll fenn összeté-
veszthetőség az érintett vásárlóközönségnél a két ütköző
védjegy között. A felszólalási osztály és a fellebbezési tanács
hibát vétett annak megállapításakor, hogy az érintett áruk

között hasonlóság áll fenn, valamint az összetéveszthetőséget
nem az érintett vásárlóközönségre vonatkoztatva értékelte,
ezáltal védjegy-monopóliumot biztosítva a felszólalónak, a
TKS-Teknosoft S.A.-nak.

2005. szeptember 1-én benyújtott kereset – IKEA kontra
OHIM

(T-331/05 sz. ügy)

(2005/C 281/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Inter IKEA Systems B.V. (Delft, Hollandia) (képviselő: J.
Gulliksson, J. Olsson ügyvédek]

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az első fellebbezési
tanács R 799/2004-1. sz. ügyben 2005. július 1-jén hozott
határozatát, és

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a kék és a sárga szín kombináció-
jából álló ábrás védjegy, a 20. és 35. osztályba (bútorok, reklá-
mozás, stb.) tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében – a
3 160 363 sz. védjegybejelentés kérelem.

Az elbíráló határozata: a védjegybejelentés elutasítása az összes
áru és szolgáltatás tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b)
pontjának és 7. cikke (3) bekezdésének megsértése azt illetően,
hogy a védjegy önmagában elegendő megkülönböztető képes-
séggel rendelkezik ahhoz, hogy lajstromozható legyen, továbbá
a Németországban, Hollandiában és Svédországban történő
használat révén megszerezte a megkülönböztető képességet.

2005.11.12.C 281/28 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


