
– Az Elsőfokú Bíróság a 4829321. sz. közösségi védjegybeje-
lentés közzétételét ezen áruk vonatkozásában is engedélyezze.

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: kutya ábrázolása a 18., 25. és
31. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 4 829 321. sz.
bejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a megtáma-
dott határozatot a 25. osztályba tartozó „ruházat és lábbelik,
valamint kalapáruk; övek” vonatkozásában hatályon kívül
helyezte.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy sem közvet-
lenül, sem kizárólagosan nem leíró jellegű, és rendelkezik a
szükséges megkülönböztető képességgel.

2008. szeptember 15-én benyújtott kereset – Nadine
Trautwein Rolf Trautwein kontra OHIM (Ló ábrázolása)

(T-386/08. sz. ügy)

(2008/C 313/67)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research Deve-
lopment (Leopoldshöhe, Németország) (képviselők:
C. Czychowski, A. Nordemann és A. Dustmann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
első fellebbezési tanácsának az R 1730/2007-1. sz. fellebbe-
zési ügyben 2008. július 7-én hozott határozatát, valamint az
elbíráló 2007. szeptember 25-i határozatát, és

– engedélyezze a 4829354. sz. közösségi védjegybejelentés
közzétételét;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: ló ábrázolása a 18., 25. és
31. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 4 829 354. sz.
bejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy sem közvet-
lenül, sem kizárólagosan nem leíró jellegű, és rendelkezik a
szükséges megkülönböztető képességgel.

2008. szeptember 22-én benyújtott kereset – Chocoladefab-
riken Lindt & Sprüngli kontra OHIM (Csokoládéból készült

nyúl formája)

(T-395/08. sz. ügy)

(2008/C 313/68)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg,
Svájc) (képviselők: R. Lange, E. Schalast és G. Hild ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
negyedik fellebbezési tanácsának 2008. július 18-i határozatát
(R 419/2008-4. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: csokoládéból készült nyúl formájú
térbeli védjegy a 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában –

3 664 372. sz. bejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.

Jogalapok: a bejelentett védjegy szokatlan, származásra utaló
funkciója van, és rendelkezik a szükséges megkülönböztető
képességgel.
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