A KÖZZÉ NEM TETT HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Rendelkező rész
1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

A Törvényszék (nyolcadik tanács) 2010. december 9-i ítélete –
Wilo kontra OHIM (egy villanymotor fazettált háza
és zöld fazetták ábrázolása)

(T-253/09. és T-254/09. sz. egyesített ügyek)

„Közösségi védjegy – Közösségi térbeli védjegy bejelentése – Egy villanymotor
fazettált háza – Zöld fazettákat ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése –
Feltétlen kizáró okok – A megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke
(1) bekezdésének b) pontja)”

Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen
kizáró okok – Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések (40/94 tanácsi rendelet,
7. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 29., 42. pont)

Tárgy
Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy villanymotor fazettált házának formájából
és zöld fazettákat ábrázoló ábrás megjelölésből álló térbeli megjelölés lajstromozása
iránti kérelem tárgyában 2009. március 30-án hozott határozata (R 1184/2008-1. és
R 1196/2008-1. sz. ügyek) ellen benyújtott két kereset.
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Az ügy adatai
A közösségi védjegyek bejelentője:

Wilo SE.

Az érintett közösségi védjegyek:

Egy villanymotor fazettált házát ábrázoló
térbeli védjegy a 7. és 11. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában, és zöld fazettákat áb
rázoló ábrás védjegy a 7., 9. és 11. osztályba
tartozó áruk vonatkozásában (5805692. sz. és
5620001. sz. védjegybejelentés).

Az elbíráló határozata:

Az elbíráló a lajstromozást megtagadta.

A fellebbezési tanács határozata:

A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasí
totta.

Rendelkező rész
1)

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

2)

A Törvényszék a Wilo SE-t kötelezi a költségek viselésére.

A Törvényszék (hatodik tanács) 2010. december 9-i ítélete –
Fédération internationale des logis kontra OHIM (domború zöld négyzet)

(T-282/09. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – Egy domború zöld négyzetet ábrázoló közösségi ábrás
védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető képesség hiánya –
A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”
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