
2010. április 19-én benyújtott kereset — Apotheke 
DocMorris kontra OHIM (Egy zöld kereszt ábrázolása) 

(T-173/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/72) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Stuttgart, Német
ország) (képviselő: Y. Dick 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) 
negyedik fellebbezési tanácsának az R 1606/2008-4. sz. 
ügyben 2010. február 15-én hozott határozatát; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: Egy zöld keresztet ábrázoló ábrás 
védjegy a 3., 5., 8., 9., 10., 11., 11., 16., 21., 25., 29., 30., 
32., 35-42. és 44. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások 
vonatkozásában — 5 930 946. sz. védjegybejelentés. 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította. 

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

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 7. cikk (1) bekezdés b) 
pontjának megsértése, mivel számos szempontból téves a felleb
bezési tanácsnak a megkülönböztető képességre vonatkozó érté
kelése. 

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

2010. április 12-én benyújtott kereset — ARA kontra 
OHIM –Allrounder (Az „A” betű két szarvval való 

ábrázolása) 

(T-174/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/73) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: ara AG (Langenfeld, Németország) (képviselő: M. Gail 
ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Allrounder SARL 
(Saarburg, Franciaország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első 
fellebbezési tanácsa által az R 481/2009-1. sz. ügyben 
2010. január 26-án hozott határozatot; 

— a Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (védje
gyek és formatervezési minták) kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: Allrounder SARL. 

Az érintett közösségi védjegy: a 18. és 25. osztályba tartozó árukra 
vonatkozó, két szarvval ellátott „A” betűt megjelenítő ábrás 
védjegy. 

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

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: különösen a 18. és 25. 
osztályba tartozó árukra vonatkozó „A” szóvédjegy. 

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

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

HU 2010.7.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 179/41


