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12. mail 2009 esitatud hagi — Poloplast versus Siseturu
Ühtlustamise Amet — Polypipe Building Products (P)

13. mail 2009 esitatud hagi — Longevity Health Products
versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Performing Science
(5 HTP)

(Kohtuasi T-189/09)

(Kohtuasi T-190/09)

(2009/C 167/33)

(2009/C 167/34)

Hagiavaldus esitati saksa keeles
Pooled
Hageja: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (esindaja:
advokaat G. Bruckmüller)
Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdi
sainilahendused)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Polypipe Building Products
Ltd (Edlinton, Ühendkuningriik)
Hageja nõuded
— tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja töös
tusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 25. jaanuari
2009. aasta otsus või muuta seda nii, et tuuakse ära, et
kahe nimetatud kaubamärgi vahel puudub segiajamise
tõenäosus, ning
— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
Väited ja peamised argumendid

C 167/17

Hagiavaldus esitati saksa keeles
Pooled
Hageja: Longevity Health Products, Inc. (esindaja: advokaat J.
Korab)
Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdi
sainilahendused)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Performing Science LLC
Hageja nõuded
— Tunnistada äriühing Longevity Health Products, Inc. hagi
vastuvõetamatuks,
— tühistada neljanda apellatsioonikoja 21. aprilli 2009. aasta
otsus ja jätta rahuldamata Performing Science, LLC. poolt
ühenduse kaubamärgi CTM 002846483 — „5 HTP” vastu
esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus ja
— mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.
Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „P” kaupadele ja
teenustele klassides 6, 11, 17, 19 ja 42 (taotlus nr 3 148 194).
Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Polypipe
Building Products Ltd.

Väited ja peamised argumendid
Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse
kaubamärk: sõnamärk „5 HTP” kaupadele ja teenustele klassides
5, 16, ja 35 (ühenduse kaubamärk nr 2 846 483)
Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: kujutismärk „P” kaupa
dele klassis 17 (ühenduse kaubamärk nr 33 191) ja kujutismärk
„P POLYPIPE” kaupadele klassides 6, 11, 17, 19 ja 20 (ühenduse
kaubamärk nr 2 685 691).

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Perfor
ming Science LLC

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause rahuldamata.

Tühistamisosakonna otsus: rahuldada taotlus osaliselt ning tunnis
tada vaidlusalune kaubamärk kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus osaliselt rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: jätta hageja kaebus rahuldamata

Väited: Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd
määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkt b) rikku
mine, kuna vastandatud kaubamärkide puhul ei esine segiaja
mise tõenäosust.

Väited: määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti d (nüüd
määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punkt d) rikku
mine

(1) Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühen
duse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).

(1) Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühen
duse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

