
Jogalapok:

– A 40/94 rendelet (1) 74. cikke (1) bekezdése első mondatának
a megsértése a tények nem megfelelő hivatalbóli vizsgálata
miatt;

– a 40/94 rendelet 73. cikkének, vagyis a meghallgatáshoz való
jognak a megsértése;

– a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának a
megsértése a megkülönböztető képesség tagadása miatt.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. oldal).

2008. január 7-én benyújtott kereset – Kwang Yang Motor
kontra OHIM – Honda Giken Kogyo (Belső égésű motor

ábrázolása)

(T-10/08. sz. ügy)

(2008/C 64/93)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kaohsiung City, Taiwan)
(képviselők: P. Rath és W. Festl-Wietek ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Honda Giken
Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokió, Japán)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
harmadik fellebbezési tanácsának az R 1337/2006-3.
sz. ügyben 2007. október 8-án hozott határozatát, amelyet a
felperes képviselőjének 2007. október 30-án kézbesítettek;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az OHIM-ot az Elsőfokú
Bíróság és a fellebbezési tanács eljárásával kapcsolatban felme-
rült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi formatervezési minta:
„Belső égésű motor” tekintetében lajstromozott közösségi forma-
tervezési minta – lajstromszám: 000 163 290 – 0001.

A közösségi formatervezési minta jogosultja: a felperes

A közösségi formatervezési minta törlését kérelmező fél: Honda Giken
Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd.

A törlést kérelmező formatervezési mintája: „Belső égésű motor”
tekintetében lajstromozott formatervezési minta (Egyesült
Államok) – lajstromszám D 367 070.

A törlési osztály határozata: a kérelmet érvénytelenség miatt eluta-
sította.

A fellebbezési tanács határozata: a törlési osztály határozatát
megsemmisítette és a formatervezési mintát törölte.

Jogalapok: a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK
tanácsi rendelet 4. és 6. cikkének megsértése.

2008. január 7-én benyújtott kereset – Kwang Yang Motor
kontra OHIM – Honda Giken Kogyo (Belső égésű motor

ábrázolása)

(T-11/08. sz. ügy)

(2008/C 64/94)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Kwnag Yang Motor (Kaohsiung City, Taiwan) (képvi-
selők: P. Rath és W. Festl-Wietek ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Honda Giken
Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokió, Japán)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
harmadik fellebbezési tanácsának az R 1380/2006-3.
sz. ügyben 2007. október 8-án hozott határozatát, amelyet a
felperes képviselőjének 2007. október 30-án kézbesítettek;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az OHIM-ot az Elsőfokú
Bíróság és a fellebbezési tanács eljárásával kapcsolatban felme-
rült költségek viselésére.
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