
TÖRVÉNYSZÉK 

A Törvényszék 2010. szeptember 29-i ítélete — CNH 
Global NV kontra OHIM (A piros, a fekete és a szürke 

szín kombinációja egy traktoron) 

(T-378/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A piros, a fekete és a szürke színnek 
egy traktor külsején alkalmazott kombinációját tartalmazó 
közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A 
használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya 
— A 40/94/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése (jelenleg a 

207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)”) 

(2010/C 317/45) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: CNH Global NV (Amszterdam, Hollandia) (képviselők: 
M. Edenborough barrister és R. Harrison solicitor) 

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

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy piros, fekete és 
szürke színű traktort ábrázoló megjelölés közösségi védjegyként 
történő lajstromozása iránti kérelmére vonatkozó, 2007. július 
5-i határozatával (R 1642/2006-1. sz. ügy) szemben benyújtott 
kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a CNH Global NV-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 297., 2007.12.8. 

A Törvényszék 2010. szeptember 29-i ítélete — Interflon 
kontra OHIM — Illinois Tool Works (FOODLUBE) 

(T-200/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A FOODLUBE 
közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg 
— Megkülönböztető képesség — A 40/94/EK rendelet 7. 
cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és 51. cikke (1) bekez
désének a) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke 
(1) bekezdésének b) és c) pontja és 52. cikke (1) bekezdésének 

a) pontja)”) 

(2010/C 317/46) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Interflon BV (Rosendaal, Hollandia) (képviselő: S. Wert
wijn ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Novais Gonçalves 
meghatalmazott) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Illinois Tool Works, 
Inc. (Glenview, Illinois, Egyesült Államok) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2008. március 3-i, 
az Interflon BV és az Illinois Tool Works, Inc. közötti törlési 
eljárás tárgyában hozott határozatával (R 638/2007-2. sz. ügy) 
szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második 
fellebbezési tanácsának 2008. március 3-i határozatát 
(R 638/2007-2. sz. ügy) azon részében, amely a fellebbezést 
elutasítja az 1. osztályba tartozó ipari rendeltetésű vegyi termékek, 
és a 4. osztályba tartozó ipari olajok és zsírok, valamint kenő
anyagok vonatkozásában. 

2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. Minden fél maga viseli a saját költségeit. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19.
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