UPPLYSNING OM OPUBLICERADE AVGÖRANDEN

Avgörande
1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 9 december 2010 –
Wilo mot harmoniseringsbyrån (fasetterad kåpa för en elektrisk
motor och ett figurmärke föreställande gröna fasetter)

(förenade målen T-253/09 och T-254/09)

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ett tredimensionellt
gemenskapsvarumärke — Fasetterad kåpa för en elektrisk motor — Ansökan om
registrering av ett gemenskapsfigurmärke föreställande gröna fasetter — Absoluta
registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG)
nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)”

Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke —
Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga (Rådets
förordning nr 40/94, artikel 7.1 b) (se punkterna 29 och 42)

Saken
Talan i två mål mot de beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första över
klagandenämnd den 30 mars 2009 (ärendena R 1184/2008-1 och R 1196/2008-1) om
ansökningar om registrering av ett tredimensionellt märke föreställande en fasetterad
kåpa för en elektrisk motor och ett figurmärke föreställande gröna fasetter.
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Uppgifter i målet
Sökande av gemenskapsvarumärke:

Wilo SE

Berörda gemenskapsvarumärken:

Tredimensionellt märke föreställande en
fasetterad kåpa för en elektrisk motor, för
varor i klasserna 7 och 11, och ett figurmärke
föreställande gröna fasetter, för varor i klas
serna 7, 9 och 11 – Ansökningar nr 5805692
och nr 5620001

Granskarens beslut:

Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på överklagandet

Domslut
1)

Talan ogillas i båda målen.

2)

Wilo SE ska ersätta rättegångskostnaderna.

Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 9 december 2010 –
Fédération internationale des logis mot harmoniseringsbyrån (grön konvex
fyrkant)
(mål T-282/09)
”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av
figurmärke föreställande en grön konvex fyrkant — Absolut registreringshinder —
Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”
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