
Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: Ábrás védjegy, amely sötétszürke, 
világosszürke, bézs és bordó színű kockás mintát ábrázol, a 
18., 24. és 25. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

Az elbíráló határozata: Az elbíráló a lajstromozást megtagadta. 

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbe
zést elutasította. 

Jogalapok: A 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 7. cikke (1) bekezdésének 
a 7. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett b) pont
jának a megsértése, mivel az érintett közösségi védjegy alkalmas 
a megkülönböztetésre, valamint a 207/2009/EK rendelet 75. és 
76. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács a felperes 
részletes ténybeli és jogi érvelését nem mérlegelte. 

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

2010. augusztus 10-én benyújtott kereset — Fraas kontra 
OHIM (fekete, szürke, bézs és bordó színű kockás minta) 

(T-329/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/86) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselblitz, Német
ország) (képviselők: G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek) 

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. június 
7-én hozott határozatát (R 191/2010-4. sz. ügy); 

— a Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt köte
lezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: Ábrás védjegy, amely fekete, szürke, 
bézs és bordó színű kockás mintát ábrázol, a 18., 24. és 25. 
osztályba tartozó áruk tekintetében. 

Az elbíráló határozata: Az elbíráló a lajstromozást megtagadta. 

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbe
zést elutasította. 

Jogalapok: A 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 7. cikke (1) bekezdésének 
a 7. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett b) pont
jának a megsértése, mivel az érintett közösségi védjegy alkalmas 
a megkülönböztetésre, valamint a 207/2009/EK rendelet 75. és 
76. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács a felperes 
részletes ténybeli és jogi érvelését nem mérlegelte. 

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

2010. augusztus 10-én benyújtott kereset — Leifheit kontra 
OHIM — Vermop Salmon (Twist System) 

(T-334/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/87) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Leifheit AG (Nassau, Németország) (képviselők: G. 
Hasselblatt és V. Töbelmann ügyvédek) 

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Vermop Salmon 
GmbH (Gilching, Németország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. május 12-i hatá
rozatát (R 924/2009-1. sz. és R 1013/2009-1. sz. egyesített 
ügyek);
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