INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 28 juni 2011 —
ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

(Zaak T-483/09)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor
gemeenschapsbeeldmerk Affiliato BRICO CENTER — Oudere
gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro
en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond —
Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve
weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder
merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor
verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
(cf. punten 25, 33-34, 57, 66-67)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 28
september 2009 (zaak R 1048/2008-4) inzake een oppositieprocedure tussen ATB
Norte, SL en Bricocenter Italia Srl

Gegevens betreffende de zaak
Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

Bricocenter Italia, Srl

Betrokken gemeenschapsmerk:

beeldmerk Affiliato BRICO CENTER
voor diensten van klasse 35 — aanvraag
nr. 4939344
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Houder van het merk of teken op basis waar ATB Norte, SL
van oppositie is ingesteld:
Merk of teken op basis waarvan oppositie is
ingesteld:

Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB
CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro
(nr. 989046) en CENTROS DE BRICOLAGE
BricoCentro (nr. 3262623) voor diensten van
de klassen 35, 37 en 39

Beslissing van de oppositieafdeling:

toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep:

vernietiging van de bestreden beslissing en
afwijzing van de oppositie in haar geheel

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmo
nisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
van 28 september 2009 (zaak R 1048/2008-4) wordt vernietigd, voor zover
daarbij het beroep van Bricocenter Italia Srl voor de kamer van beroep werd
toegewezen met betrekking tot „reclame”, „beheer van commerciële zaken” en
„zakelijke administratie” waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking
heeft.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

ATB Norte, SL, Bricocenter Italia en het BHIM zullen elk hun eigen kosten
van de procedure voor het Gerecht dragen.
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