
A Törvényszék 2010. június 22-i ítélete — Shenzhen 
Taiden kontra OHIM — Bosch Security Systems 

(Távközlési berendezés) 

(T-153/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás 
— Távközlési berendezést megjelenítő, lajstromozott közösségi 
formatervezési minta — Korábbi nemzetközi formatervezési 
minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — 
Az eltérő összbenyomás hiánya — Tájékozott használó — A 
szerző alkotói szabadságfoka — A korábbi formatervezési 
minta nyilvánosságra jutásának bizonyítéka — A 6/2002/EK 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 6. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja és a (2) bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése, vala

mint 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja”) 

(2010/C 209/49) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd (Shenzhen, Guang
dong, Kína) (képviselők: M. Hartmann és M. Helmer ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral, 
meghatalmazott) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvény
szék előtti eljárásban: Bosch Security Systems BV (Eindhoven, 
Hollandia) (képviselők: C. Gielen, M. Bom és B. van Hunnik 
ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának 2008. február 11-i 
— a Bosch Security Systems BV és a Shenzhen Taiden Industrial 
Co. Ltd közötti megsemmisítési eljárás keretében hozott — 
határozata (R 1437/2006-3. sz. ügy) hatályon kívül helyezése 
iránt benyújtott kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd-t kötelezi a 
költségek — beleértve a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védje
gyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti 
eljárással kapcsolatban a Bosch Security Systems BV részéről szük
ségszerűen felmerült költségek — viselésére. 

( 1 ) HL C 158., 2008.6.21. 

A Törvényszék 2010. június 22-i ítélete — Eugenia 
Montero Padilla kontra OHIM 

(T-255/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A JOSE 
PADILLA közösségi szóvédjegy bejelentése — JOSE PADILLA 
korábbi védjegyek és megjelölés — Viszonylagos kizáró okok 
— A párizsi egyezmény 6a. cikke értelmében vett közismert 
védjegy és jó hírnévvel rendelkező védjegy hiánya — A 
40/94/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 
8. cikkének (5) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 
8. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 8. cikkének (5) bekez
dése) — A kereskedelmi forgalomban használt korábbi megje
lölés hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése 
(jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)”) 

(2010/C 209/50) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Eugenia Montero Padilla (Madrid, Spanyolország) 
(képviselők: kezdetben: G. Aguillaume Gandasegui és P. Linde 
Puelles, később: A. Salerno és M. Di Stefano, ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. F. Crespo Carrillo, 
meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: José María Padilla Requena (Santa 
Eulalia, Spanyolország) (képviselők: J. F. Gallego Jiménez és J. 
R. Gil Cantons, ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

A 41. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó „JOSE 
PADILLA” nemzeti szóvédjegy jogosultja által a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának 2007. május 1-i 
R 516/2007-2. sz. azon határozatával szemben benyújtott hatá
lyon kívül helyezés iránti kereset, amely elutasította a felszólalási 
osztály azon határozatával szemben benyújtott fellebbezést, 
amely elutasította a felperes által a 9., 25. és 41. osztályba 
tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „JOSE PADILLA” 
szóvédjegy lajstromozásával szemben előterjesztett felszólalást. 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 516/2007-2. 
sz. ügyben), Eugenia Montero Padilla és José María Padilla 
Requena közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2008. 
március 1-jén hozott határozatával szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A keresetet elutasítja. 

2. Eugenia Montero Padilla viseli a saját költségeit, valamint a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) és José María Padilla Requena költségeit. 

( 1 ) HL C 209., 2008.8.15.

HU C 209/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.7.31.


