
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 lutego 2009 
r. — MPDV Mikrolab GmbH przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory) 

(Sprawa C-17/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządze
nie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) — Odmowa 
rejestracji — Słowny znak towarowy manufacturing score 

card — Charakter opisowy) 

(2009/C 113/29) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: MPDV Mikrolab GmbH (przedstawiciel: adwokat 
W. Göpfert) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z 
dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie T-459/05 MPDV Mikrolab 
przeciwko OHIM (manufacturing score card), w którym Sąd 
oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby 
Odwoławczej OHIM z dnia 19 października 2005 r., oddala
jącej odwołanie od decyzji eksperta, w której odmówiono rejes
tracji słownego znaku towarowego „manufacturing score card” 
dla towarów i usług należących do klas 9, 35 i 42 — Charakter 
odróżniający słownego znaku towarowego złożonego z 
wyrazów, z których każdy opisuje właściwości danych towarów 
lub usług 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) MPDV Mikrolab GmbH zostaje obciążona kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 29.3.2008. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 lutego 
2009 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Bundespatentgericht — 
Niemcy) — Bild digital GmbH & Co. KG, dawna Bild.T- 
Online.de AG &Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb 
Stuttgart GmbH (C-43/08) przeciwko Präsident des 

Deutschen Patent- und Markenamts 

(Sprawy połączone C-39/08 i C-43/08) ( 1 ) 

(Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu Trybunału 
Sprawiedliwości — Dyrektywa 89/104/EWG — Zgłoszenia 
znaków towarowych do rejestracji — Indywidualne rozpatry
wanie zgłoszeń — Nieuwzględnienie wcześniejszych decyzji — 

Oczywista niedopuszczalność) 

(2009/C 113/30) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundespatentgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bild digital GmbH & Co. KG, dawna Bild.T- 
Online.de AG &Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stutt
gart GmbH (C-43/08) 

Strona pozwana: Präsident des Deutschen Patent- und Marke
namts 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundespatentgericht (Niemcy) — Wykładnia art. 3 pierwszej 
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 
1) — Indywidualne rozpatrywanie zgłoszeń znaków towaro
wych bez uwzględnienia wcześniejszych decyzji wydanych w 
podobnych sprawach — Odmowa rejestracji znaku towarowego 
zgłoszonego przez właściciela szeregu podobnych znaków 
towarowych 

Sentencja 

Właściwy organ państwa członkowskiego wezwany do wydania decyzji 
w przedmiocie zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji nie ma 
obowiązku pominięcia wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) 
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do znaków towarowych, w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone 
decyzją Rady 92/10/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. podstaw 
odmowy rejestracji i dopuszczenia zgłoszenia ze względu na to, że 
oznaczenie, o którego rejestrację jako znaku towarowego wniesiono, 
jest skonstruowane w identyczny lub porównywalny sposób jak ozna
czenie, które zostało już zarejestrowane jako znak towarowy i które 
odnosi się do identycznych lub podobnych towarów lub usług. 

( 1 ) Dz.U. C 107 z 26.4.2008.
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