INFORMĀCIJA PAR NEPUBLICĒTAJIEM NOLĒMUMIEM

Rezolutīvā daļa:
1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2010. gada 9. decembra spriedums —
Wilo/ITSB (Elektromotora šķautņaina korpusa forma
un zaļu šķautņu attēls)

(apvienotās lietas T-253/09 un T-254/09)

Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas
pieteikums — Elektromotora šķautņains korpuss — Kopienas grafiskas preču
zīmes, kas attēlo zaļas šķautnes, reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma
pamatojumi — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta
b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1.
punkta b) apakšpunkts)

Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts Kopienas preču zīme —
Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Absolūti atteikuma pamatojumi —
Preču zīmes, kam nav atšķirtspējas (Padomes Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta
b) apakšpunkts) (sal. ar 29. un 42. punktu)

Priekšmets
Divas prasības par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 30. marta lēmumiem
lietā R 1184/2008-1 un lietā R 1196/2008-1 attiecībā uz trīsdimensiju apzīmējuma, ko
veido elektromotora šķautņaina korpusa forma, un grafiska apzīmējuma, kas attēlo
zaļas šķautnes, reģistrācijas pieteikumiem
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Informācija par lietu
Kopienas preču zīmju reģistrācijas pieteiku
mu iesniedzēja:

Wilo SE

Attiecīgās Kopienas preču zīmes:

trīsdimensiju preču zīme, ko veido elektro
motora šķautņaina korpusa forma, attiecībā
uz precēm, kas ietilpst 7. un 11. klasē, un
grafiska preču zīme, kas attēlo zaļas šķaut
nes, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7.,
9. un 11. klasē — reģistrācijas pieteikumi
Nr. 5805692 un Nr. 5620001

Pārbaudītāja lēmums:

reģistrāciju atteikt

Apelāciju padomes lēmums:

apelācijas sūdzību noraidīt

Rezolutīvā daļa:
1)

prasību noraidīt;

2)

Wilo SE atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Vispārējas tiesas (sestā palāta) 2010. gada 9. decembra spriedums —
Fédération internationale des logis/ITSB (Zaļš kvadrāts ar izliektām malām)

(lieta T-282/09)

Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlots zaļš kvadrāts
ar izliektām malām, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums —
Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta
b) apakšpunkts
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