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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

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

2012.8.11.

— A 207/2009 tanácsi rendelet 75. és 76. cikkének megsér
tése.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.
2012. június 4-én benyújtott kereset — Gamesa Eólica
kontra OHIM — Enercon (a zöld színárnyalatainak
vízszintes kombinációja)

Jogalapok:
— a jogszerűség elvének megsértése;

(T-245/12. sz. ügy)
(2012/C 243/43)

— a 207/2009 tanácsi rendelet 15. cikke (1) bekezdése a)
pontjának, és a 2868/95 bizottsági rendelet 22. szabálya
(3) bekezdésének, valamint ennek következtében a
207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) pontjá
nak, 42. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése.

Felek

2012. május 29-én benyújtott kereset — Airbus kontra
OHIM (NEO)

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

A keresetlevél nyelve: angol

Felperes: Gamesa Eólica, SL (Sarriguen, Spanyolország) (képvise
lők: E. Armijo Chávarri és A. Senz Cerralbo ügyvédek)

(T-236/12. sz. ügy)
(2012/C 243/42)
Felek

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Enercon GmbH
(Aurich, Németország)

Az eljárás nyelve: angol

Felperes: Airbus SAS (Franciaország) (képviselők: G. Würten
berger és R. Kunze ügyvédek)
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM)
Kereseti kérelmek

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbe
zési tanácsának az R 260/2011-1. sz. ügyben 2012. március
1-jén hozott határozatát;

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési taná
csának 2012. február 23-án az R 1387/2011-1. sz. ügyben
hozott határozatát;
— az alperest kötelezze a költségek viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek

— az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek
A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a 7. osztályba
tartozó árukra vonatkozó, a zöld színárnyalatainak vízszintes
kombinációjából álló ábrás védjegy — 2346542. sz. közösségi
védjegy

Az érintett közösségi védjegy: a „NEO” szóvédjegy a 7., 12. és 39.
osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában —
9624974. sz. közösségi védjegybejelentés.

A közösségi védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljá
rásban részt vevő másik fél.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést részben
elutasította.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

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

A törlés iránti kérelem indokolása: a törlést kérő fél a kérelmét a
207/2009/EK tanácsi rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) és
b) pontjaira alapította.

Jogalapok:
— A 207/2009 tanácsi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének és
59. cikkének megsértése;
— A 207/2009 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pont
jának, 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának és 7. cikke (2)
bekezdésének megsértése; és

A törlési osztály határozata: a törlési osztály megállapította a
közösségi védjegy érvénytelenségét.
A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon
kívül helyezte a megtámadott határozatot, és elutasította a törlés
iránti kérelmet.

