
2010. március 26-án benyújtott kereset — Milux kontra 
OHIM (REFLUXCONTROL) 

(T-139/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/65) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő 
J. Bojs ügyvéd) 

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

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2010. január 13-i 
határozatát (R 1134/2009-4. sz. ügy); és 

— A Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: a „REFLUXCONTROL” a 9., 10. és 
44. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a közösségi védjegybejelentést 
elutasította. 

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

Jogalapok: A 207/2009 rendelet megsértése, mivel a fellebbezési 
tanács a jelen ügy tényállására tévesen alkalmazta a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét; másodlagosan, a 207/2009 
rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a 
fellebbezési tanács tévesen állapította meg azt, hogy a bejelentett 
védjegy nem rendelkezik elegendő benne rejlő megkülönböztető 
képességgel. 

2010. március 26-án benyújtott kereset — Hans Günter 
Söns kontra OHIM — Settimio (GREAT CHINA WALL) 

(T-140/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/66) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Hans Günter Söns (Wehr, Németország) (képviselő: M. 
Schwabe ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Alfredo Settimio 
(Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 281/2009-1. sz. 
ügyben 2010. január 26-án hozott határozatát; 

— rendelje el, hogy az alperes törölje a törlés iránti kérelem 
tárgyát képező lajstromozott közösségi védjegyet; és 

— kötelezze az alperest a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „GREAT 
CHINA WALL” szóvédjegy, a 18., 24. és 25. osztályba tartozó 
áruk tekintetében. 

A közösségi védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljá
rásban részt vevő másik fél. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.
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