
Másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védje
gyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-335/07. sz., Mergel és 
társai kontra OHIM ügyben 2008. december 16-án hozott azon 
ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 
Bíróság elutasította az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 
2007. június 25-i azon határozatának a hatályon kívül helye
zése iránt benyújtott keresetet, amellyel a fellebbezési tanács 
elutasította az elbíráló azon határozata ellen benyújtott felleb
bezést, amely megtagadta a 35., 41. és 42. osztályba tartozó 
árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „Patentconsult” közösségi 
szóvédjegy lajstromozását — A kizárólag olyan megjelölésekből 
vagy jelzésekből álló védjegy megkülönböztető képessége, 
amelyek az érintett áruk vagy szolgáltatások jellemzőinek a 
leírását szolgálhatják 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság V. Mergelt, K. Kampfenkelt, B. Billt és A. Herdent 
kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 90., 2009.4.18. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2010. március 18-i végzése — 
Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe 
(CFCMCEEE) kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 

(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 

(C-282/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közösségi 
védjegy — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének 
b) és c) pontja — A lajstromozás megtagadása — A lajst
romozás iránti kérelemben szereplő áruk és szolgáltatások 
tekintetében történő átfogó értékelés — Homogén csoportokat 
alkotó áruk és szolgáltatások — Részben nyilvánvalóan 
megalapozatlan, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 148/17) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe 
(CFCMCEEE) (képviselők: P. Greffe és L. Paudrat ügyvédek) 

Másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védje
gyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard- 
Monguiral meghatalmazott) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-405/07. és T-406/07. 
sz CFCMCEE kontra OHIM egyesített ügyekben 2009. május 
20-én hozott azon ítélete elleni fellebbezés, amellyel az utóbbi 
elutasította a felperes által az OHIM első fellebbezési tanácsa 
2007. július 10-i és szeptember 12-i azon határozatai elleni 
benyújtott kereseteket, amelyek elutasították az elbírálónak a 
„PAYWEB CARD” és a „P@YWEB CARD” szóvédjegyeknek a 
védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi 
osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. 
június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 9., 36. és 38. osztályba 
tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában történő lajst
romozását megtagadó határozatával szemben benyújtott felleb
bezést — A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 
40/94/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése (b) pontjának 
és 73. cikkének megsértése — Az említett rendelet 7. cikkének 
(1) bekezdésében szereplő minden egyes lajstromozást kizáró ok 
elkülönített vizsgálatának szükségessége — A lajstromozás 
megtagadásának a lajstromozási kérelemben szereplő vala
mennyi árura és szolgáltatásra tekintettel történő indokolásának 
követelménye — Homogén csoportokat alkotó áruk és szolgál
tatások 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe-ot 
(CFCMCEEE) kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 233., 2009.9.26. 

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2009. 
december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — A Bundesgerichtshof mellett működő 

szövetségi főügyész kontra E és F 

(C-550/09. sz. ügy) 

(2010/C 148/18) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Oberlandesgericht Düsseldorf

HU 2010.6.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 148/11


