
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Fidelio 
przeciwko OHIM (Hallux) 

(Sprawa T-286/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego Hallux — Bezwzględna 
podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozpo
rządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozpo

rządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2011/C 46/13) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Fidelio KG (Linz, Austria) (przedstawiciel: 
adwokat M. Gail) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 
maja 2008 r. (sprawa R 632/2007-4) dotyczącą rejestracji ozna
czenia słownego Hallux jako wspólnotowego znaku towaro
wego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Fidelio KG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 247 z 27.9.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM 

(Kształt zająca z czekolady z czerwoną wstążeczką) 

(Sprawa T-336/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego 
wspólnotowego znaku towarowego — Kształt zająca z czeko
lady z czerwoną wstążeczką — Bezwzględna podstawa 
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) — 
Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie 
używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 

(obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009)) 

(2011/C 46/14) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilch
berg, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci R. Lange, E. Scha
last i G. Hild) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 
czerwca 2008 r. (sprawa R 1332/2005-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt zająca z 
czekolady z czerwoną wstążeczką jako wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zostaje obciążona kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 11.10.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM 

(Kształt renifera z czekolady) 

(Sprawa T-337/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego 
wspólnotowego znaku towarowego — Kształt renifera z czeko
lady — Bezwzględna podstawa 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 46/15) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilch
berg, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci R. Lange, E. Scha
last i G. Hild) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 
czerwca 2008 r. (sprawa R 780/2005-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt renifera 
z czekolady jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona.
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