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Talan väckt den 12 maj 2009 — Poloplast mot
harmoniseringsbyrån — Polypipe Building Products (P)

Talan väckt den 13 maj 2009 — Longevity Health Products
mot harmoniseringsbyrån — Performing Science (5 HTP)

(Mål T-189/09)

(Mål T-190/09)

(2009/C 167/33)

(2009/C 167/34)

Ansökan är avfattad på tyska

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Parter

Sökande: Poloplast GmbH & Co KG (Leonding, Österrike) (om
bud: advokaten G. Brackmüller)

Sökande: Longevity Health Products, Inc. (ombud: advokaten J.
Korab)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Polypipe Building Products Ltd
(Edlington, Förenade kungariket)

Motpart vid överklagandenämnden: Performing Science, LLC.

Sökandens yrkanden

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet av den 25 februari
2009 av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmo
nisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster
och modeller) eller ändras såtillvida att det inte längre före
ligger risk för förväxling av berörda varumärken, och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Poloplast GmbH & Co KG
Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”p” för varor och tjänster
i klasserna 6, 11, 17, 19 och 42 (ansökan nr 3 148 194)
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Polypipe Building
Producyts Ltd

— förklara att den talan som väckts av Longevity Health Pro
ducts, Inc. kan upptas till sakprövning,
— ogiltigförklara det beslut som fattades av fjärde överklagan
denämnden den 21 april 2009 och avslå den av Performing
Science, LLC. ingivna begäran om ogiltigförklaring av ge
menskapsvarumärke CTM 002846483 — ”5 HTP”, och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om
ogiltighetsförklaring: ordmärket ”5 http” för varor och tjänster i
klasserna 5, 16 och 35 (gemenskapsvarumärke nr 2 846 483)
Innehavare av gemenskapsvarumärket: sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registre
ring: Figurmärket ”P” för varor i klass 17 (EG-varumärke nr
33 191) och figurmärket P Plypipe för varor i klasserna 6,
11, 17, 19 och 20 (EG-varumärke nr 2 685 691)

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket:
Performing Science, LLC

Invändningsenhetens beslut: Invändningen bifalles.

Annulleringsenhetens beslut: Ansökan om ogiltigförklaring av det
berörda varumärket bifalls till viss del.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslås.Överklagandenämndens beslut: Sökandens överklagande avslås.
Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning (EG) nr
40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (1),
eftersom det saknar risk för förväxling mellan de berörda va
rumärkena.

(1) Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvaumärken (EUT L 78, s. 1)

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 d i förordning (EG) nr
40/94 (nu artikel 7.1 d i förordning (EG) nr 207/2009 (1))

(1) ()Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)

