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Acțiune introdusă la 12 mai 2009 — Poloplast/OAPI —
Polypipe Building Products (P)

Acțiune introdusă la 13 mai 2009 — Longevity Health
Products/OAPI — Performing Science (5 HTP)

(Cauza T-189/09)

(Cauza T-190/09)

(2009/C 167/33)

(2009/C 167/34)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Părțile

Reclamantă: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria)
(reprezentant: G. Bruckmüller, avocat)

Reclamantă: Longevity Health Products, Inc. (reprezentant: J.
Korab, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
Polypipe Building Products Ltd (Edlinton, Regatul Unit)
Concluziile reclamantei
— Anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne din 25
februarie 2009 sau modificarea acesteia în sensul de a se
preciza că nu există risc de confuzie între cele două mărci;

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
Performing Science LLC
Concluziile reclamantei
— admiterea acțiunii societății Longevity Health Products, Inc.,

— obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței
Interne la plata cheltuielilor de judecată.

— anularea deciziei celei de a patra camere de recurs din 21
aprilie 2009, și respingerea cererii de declarare a nulității
formulate de Performing Science LLC împotriva mărcii
comunitare CTM 002846483 — „5 HTP” și

Motivele și principalele argumente

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta
Motivele și principalele argumente
Marca comunitară vizată: marca figurativă „p” pentru produse din
clasele 6, 11, 17, 19 și 42 (cererea de înregistrare nr.
3 148 194)
Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției:
Polypipe Building Products Ltd

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de
declarare a nulității: marca verbală „5 HTP” pentru produse și
servicii clasificate în clasele 5, 16 și 35 (marcă comunitară nr.
2 846 483
Titularul mărcii comunitare: reclamanta

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca figurativă „P”
pentru produse și servicii din clasa 17 (marca comunitară nr.
33 191) și marca figurativă „P POLYPIPE” pentru produse din
clasele 6, 11, 17, 19 și 20 (marca comunitară nr. 2 685 691)

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: Performing
Science LLC

Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția

Decizia diviziei de anulare: admiterea în parte a cererii de declarare
a nulității mărcii respective

Decizia camerei de recurs: respinge în parte recursul

Decizia camerei de recurs: respingerea recursului reclamantei

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul
(1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (1)] în măsura în
care nu există risc de confuzie între mărcile în conflict.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (d)
din Regulamentul nr. 40/94 [în prezent articolul 7 alineatul (1)
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 (1)]

(1) Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie
2009 privind marca comunitară (JO L78, p. 1)

(1) Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie
2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)

