INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

2010 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas
Wilo prieš VRDT (Elektrinio variklio korpuso forma
su briaunomis ir žalios spalvos plokštumų pavaizdavimas)

(Sujungtos bylos T-253/09 ir T-254/09)

„Bendrijos prekių ženklas — Erdvinio Bendrijos prekių ženklo registracijos
paraiška — Elektrinio variklio korpuso forma su briaunomis — Vaizdinio
Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio žalios spalvos plokštumas, registracijos
paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas —
Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar —
Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)“

Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Absoliutūs
atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymių neturintys prekių ženklai (Tarybos
reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 29, 42 punktus)

Dalykas

Du ieškiniai dėl 2009 m. kovo 30 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų
(bylos R 1184/2008-1 ir R 1196/2008-1) dėl prašymų įregistruoti erdvinį žymenį, kurį
sudaro variklio korpuso forma su briaunomis, ir vaizdinį žymenį, vaizduojantį žalios
spalvos plokštumas.
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INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

Bylos duomenys

Bendrijos prekių ženklo paraiškas pateikęs
asmuo:

Wilo SE

Prašomi įregistruoti Bendrijos prekių žen
klai:

erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro variklio
korpuso forma su briaunomis, 7 ir 11 klasių
prekėms, ir vaizdinis prekių ženklas, vaiz
duojantis žalias plokštumas, 7, 9 ir 11 kla
sių prekėms – paraiškos Nr. 5 805692 ir
Nr. 5620001

Eksperto sprendimas:

atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas:

atmesti apeliaciją

Rezoliucinė dalis
1.

Atmesti ieškinius.

2.

Priteisti iš Wilo SE bylinėjimosi išlaidas.

2010 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
Fédération internationale des logis prieš VRDT (Žalios spalvos
išgaubtas kvadratas)

(Byla T-282/09)

„Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio žalios
spalvos išgaubtą kvadratą, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo
požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio
1 dalies b punktas“
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