
Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2010 r. — Vidieffe 
przeciwko OHIM — Ellis International Group (GOTHA) 

(Sprawa T-169/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego GOTHA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy 
znak towarowy gotcha — Względna podstawa odmowy rejest
racji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podo
bieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 

(WE) nr 207/2009)) 

(2011/C 30/65) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Vidieffe Srl (Bolonia, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci M. Lamandini, D. De Pasquale i M. Pappalardo) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Perry Ellis International Group Holdings, Ltd (Nassau, Bahamy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 
lutego 2009 r. (sprawa R 657/2008-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu między Perry Ellis International Group 
Holdings, Ltd a Vidieffe Srl. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 12 lutego 2009 r. (sprawa 
R 657/2008-1) w zakresie, w jakim uchyla ona decyzję Wydziału 
Sprzeciwów OHIM w części dotyczącej odrzucenia sprzeciwu doty
czącego z jednej strony „towarów ze skóry i imitacji skóry, wyrobów 
z tych materiałów nieujętych w innych klasach; waliz i toreb 
podróżnych; parasolek, parasoli i lasek”, należących do klasy 18, 
z drugiej zaś wszystkich towarów należących do klasy 25. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez 
Vidieffe Srl. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 20.6.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. — Wilo przeciwko 
OHIM (Oszlifowana obudowa silnika elektrycznego i 

przedstawienie ścianek szlifu w kolorze zielonym) 

(Sprawy połączone T-253/09 i T-254/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego 
znaku towarowego — Oszlifowana obudowa silnika elektrycz
nego — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towa
rowego przedstawiającego ścianki szlifu w kolorze zielonym — 
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru 
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009)) 

(2011/C 30/66) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Wilo SE (Dortmund, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat G. Braun) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowego i wzory) (przedstawiciele: 
B. Schmidt i P. Quay, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 
marca 2009 r. (sprawy R 1184/2008-1 i R 1196/2008-1) doty
czące rejestracji oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez 
kształt oszlifowanej obudowy silnika elektrycznego i oznaczenia 
graficznego przedstawiającego ścianki szlifu w kolorze 
zielonym. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Wilo SE zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. — Fédération 
internationale des logis przeciwko OHIM (Przedstawienie 

wypukłego kwadratu w kolorze zielonym) 

(Sprawa T-282/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wypukły 
kwadrat w kolorze zielonym — Bezwzględna podstawa 
odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — 

Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2011/C 30/67) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fédération internationale des logis (Paryż, 
Francja) (przedstawiciel: adwokat B. Brisset)
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