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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Acteon SARL
(Saint-Tropez, Franciaország)

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság részben helyezze hatályon kívül a
második fellebbezési tanács R 1031/2006-2. sz. ügyben
2007. május 29-én hozott határozatát;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: „Offshore Legends” fekete és fehér
ábrás védjegy a 3., 9., 14., 18., 20., 24., 25., 28. és 35. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában –

3 160 231. sz. védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Acteon SARL.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: „Offshore Legends” nemzeti
és nemzetközi ábrás védjegy a 16., 18. és 25. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: elutasítja a felszólalást a vitatott
áruk összessége tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: részben hatályon kívül helyezi a
felszólalási osztály határozatát, amennyiben az elutasította a
felszólalást a 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen
értékelte az összetéveszthetőséget, és különösen tévesen értékelte
a szóban forgó védjegyek hasonlóságát.

(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. augusztus 9-én benyújtott kereset – Offshore
Legends kontra OHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS

[kék, fekete, zöld színben])

(T-306/07. sz. ügy)

(2007/C 269/88)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Offshore Legends NV (Nevele, Belgium) (képviselők:
P. Maeyaert és N. Clarembeaux ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Acteon SARL
(Saint-Tropez, Franciaország)

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság részben helyezze hatályon kívül a
második fellebbezési tanács R 1038/2006-2. sz. ügyben
2007. május 29-én hozott határozatát;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: „Offshore Legends” ábrás védjegy
kék, fekete és zöld színben a 3., 9., 14., 18., 20., 24., 25., 28. és
35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában –

2 997 021. sz. védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Acteon SARL.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: „Offshore Legends” nemzeti
és nemzetközi ábrás védjegy a 16., 18. és 25. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: elutasítja a felszólalást a vitatott
áruk összessége tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: Részben hatályon kívül helyezi a
felszólalási osztály határozatát, amennyiben az elutasította a
felszólalást a 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen
értékelte az összetéveszthetőséget, és különösen tévesen értékelte
a szóban forgó védjegyek hasonlóságát.

(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. augusztus 16-án benyújtott kereset – Tegebauer
kontra Parlament

(T-308/07. sz. ügy)

(2007/C 269/89)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Ingo-Jens Tegebauer (Trier, Németország) (képviselő: R.
Nieporte ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

2007.11.10. C 269/49Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


