
Az érintett védjegy: az „ALLERNIL” szóvédjegy az 5. osztályba 
tartozó áruk vonatkozásában (az Európai Közösséget megjelölő, 
845 934. sz. nemzetközi lajstromozás). 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 1 042 583. sz. „ALLER
GODIL” német szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonat
kozásában. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást 
elutasította. 

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

Jogalapok: 

— a 2009/207/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) pont
jának megsértése, mivel helytelenül alkalmazták az összeté
veszthetőség védjegyjogi alapelvét; 

— a 207/2009 rendelet 75. cikkének megsértése a megtáma
dott határozat hiányos indokolása miatt. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.). 

2009. december 7-én benyújtott kereset — LG Electronics 
kontra OHIM (KOMPRESSOR PLUS) 

(T-497/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/64) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: LG Electronics, Inc. (Szöul, Koreai Köztársaság) (képvi
selő: J. Blanchard ügyvéd) 

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

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék a jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak; 

— a Törvényszék részben helyezze hatályon kívül az OHIM 
első fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 23-án hozott 
határozatát azon részében, amely részben elutasította az LG 
ELECTRONICS társaságnak az „elektronikus porszívók” 
megjelölése tekintetében a 7 282 924. számon bejelentett 

közösségi védjegy lajstromozását megtagadó 2009. február 
5-i határozattal szemben benyújtott fellebbezését és az 

— az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: a „KOMPRESSOR PLUS” szóvédjegy 
a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében (7 282 924. 
sz. védjegybejelentés). 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította. 

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

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 
7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése. 

2009. december 14-én benyújtott kereset — Evonik 
Industries kontra OHIM (Bíborszínű, lekerekített sarkú 

négyszög ábrázolása) 

(T-499/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/65) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Evonik Industries AG (Essen, Németország) (képviselő: 
J. Albrecht ügyvéd) 

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

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az alperes (negyedik 
fellebbezési tanács) 2009. október 2-i határozatát 
(R 491/2009-4. sz. ügy); 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: Pantone 513 C bíbor árnyalatú, 
négyszöghöz hasonló alakú ábrás védjegy az 1-45. osztályba 
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében (7 235 179. 
sz. védjegybejelentés). 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.
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