
2007. április 2-án benyújtott kereset – Fratex Indústria e
Comércio kontra OHIM – USA Track & Field (TRACK &

FIELD USA)

(T-103/07. sz. ügy)

(2007/C 140/44)

A keresetlevél nyelve: portugál

Felek

Felperes: Fratex Indústria e Comércio (São Paulo, Brazília)
(képviselő: B. Braga da Cruz ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: USA Track & Field,
Inc.

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának 2007. január 18-i határo-
zatát (R. 1061/2005-4. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság ennek következtében kötelezze az
OHIM-ot az 1680 088. sz. közösségi védjegybejelentés lajst-
romozásának megtagadására a 25. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: az USA Track & Field, Inc.

Az érintett közösségi védjegy: az USA TRACK & FIELD kombinált
védjegy.

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: TRACK & FIELD.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: Az USA Track & Field, Inc. felleb-
bezésének helyt adott.

Jogalapok: A felperes álláspontja szerint a vitatott határozat
ellentétes a 40/94 rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdésének b) pont-
jával, mivel szóban forgó két megjelöléssel szembesülő
fogyasztók számára, a TRACK & FIELD kifejezés egyezősége
miatt fennáll az összetévesztés veszélye. A szóban forgó védje-
gyekkel megjelölt áruk azonosak, és még ha szigorú értelemben
nem is áll fenn az összetévesztés veszélye, fennáll a 40/94 ren-
delet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának végén megnevezett
azon kockázat, hogy a védjegy gondolati képzettársítás útján
kapcsolható a korábbi védjegyhez.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.)

2007. április 11-én benyújtott kereset – L'Oréal SA kontra
OHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY)

(T-109/07. sz. ügy)

(2007/C 140/45)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: L'Oréal SA (Párizs, Franciaország) (képviselő: E. Baud
ügyvéd)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: SA Spa Monopole,
Compagnie fermière de Spa, rövidítve SA Spa Monopole NV
(Spa, Belgium)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának 2007. január 24-i határo-
zatát (R 468/2005-4. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest és adott esetben a beavatkozót
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „SPA THERAPY” szóvédjegy a 3.
osztályba tartozó áruk vonatkozásában – lajstromszám:
1 975 283.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Az SA Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, rövidítve SA
Spa Monopole NV.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „SPA” Benelux szóvédjegy
a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalás elfogadása vala-
mennyi vitatott áru vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: A felperes fellebbezésének elutasí-
tása.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévedett annak
megállapításakor, hogy a szóban forgó megjelölések hasonlóak,
és mivel a felperes szerint nem áll fenn az összetévesztés
veszélye a jelen ügyben.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módo-
sított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű különki-
adás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)
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