
Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 24-i ítélete –
Simonds Farsons Cisk kontra OHIM

(T-3/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »KINJI by
SPA« szóelemet magában foglaló ábrás közösségi védjegybeje-
lentési kérelem – A korábbi »KINNIE« közösségi szóvédjegy –
Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1)

bekezdésének b) pontja – A 40/94 rendelet 73. cikke”)

(2006/C 22/23)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Simonds Farsons Cisk plc (Mrieħel, Málta) (képviselők:
M. Bagnall, I. Wood solicitorok, és R. Hacon barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral,
meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Spa Monopole, compagnie
fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgium) (képviselő(k): L. de
Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse és D. Moreau ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 996/2002-1. sz.) a
Simonds Farsons Cisk plc és a Spa Monopole, compagnie
fermière de Spa SA/NV közötti felszólalási ügyben 2003.
november 4-én hozott határozata ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 59., 2004.3.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 24-i ítélete – Gfk
kontra OHIM

(T-135/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Online Bus közösségi szóvédjegy-beje-
lentés – »BUS« szóelemet és három egymásba fonódó három-
szögből álló ábrát tartalmazó korábbi ábrás védjegy –
Korábbi védjegy tényleges használata – A 40/94/EK rendelet
15. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 43. cikkének (2) és
(3) bekezdése – Összetéveszthetőség – A 40/94 rendelet 8.

cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2006/C 22/24)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gfk AG (Nürnberg, Németország)(képviselők: U. Brück-
mann és R. Lange Rechtsanwälte)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: T. Lorenzo Eichenberg,
meghatalmazotti minőségben)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: BUS – Betreuungs- und Unter-
nehmensberatungs GmbH (München, Németország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004. február 4-i (R 327/
2003-1. sz. ügy), a „BUS” szóelemet és három egymásba
fonódó háromszögből álló ábrát tartalmazó német ábrás
védjegy jogosultjának az Online Bus közösségi szóvédjegynek a
35. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában történő
lajstromozása ellen benyújtott felszólalására vonatkozó határo-
zatának hatályon kívül helyezése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 190., 2004.7.24.
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