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2012 m. vasario 8 d. pareikštas ieškinys byloje Chen prieš
VRDT — AM Denmark
(Byla T-55/12)
(2012/C 133/53)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų
Šalys

C 133/27

neatsižvelgė į tai, kad ankstesnis prekių ženklas turi bent mini
malų skiriamąjį požymį, būtiną, kad jis galėtų būti įregistruotas.
Tarybos reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b
punkto pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neteisingai taikė šį
straipsnį. Priešingai nei manė VRDT, Reglamento Nr. 207/2009
9 straipsnio 1 dalies b punktu nesuteikiama teisė kitai proce
dūros VRDT šaliai uždrausti naudoti ginčijamą Bendrijos
dizainą, nes šiuo atveju nėra galimybės supainioti. Ieškovo
Bendrijos dizainas ir kitos šalies prekių ženklas nėra tokie pana
šūs, kad atsirastų galimybė juos supainioti.

Ieškovas: Su-Shan Chen (Sanchong,, Taivanas), atstovaujamas
lawyer C. Onken
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui)

2012 m. kovo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos
Respublika prieš Komisiją

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: AM Denmark A/S (Kok
kedal, Danija)

(Byla T-105/12)
(2012/C 133/54)
Proceso kalba: graikų

Reikalavimai
— Panaikinti 2011 m. spalio 26 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečio
sios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2179/2010-3, ir
— nurodyti VRDT ir kitai procedūros Apeliacinėje taryboje
šaliai padengti bylinėjimosi išlaidas.

Šalys
Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama K. Samoni ir N.
Dafniou

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Registruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti
jo registraciją negaliojančia: prekės „valymo įtaisas“ dizainas —
registruotas Bendrijos dizainas Nr. 1027718-0001

Reikalavimai

Bendrijos dizaino savininkas: ieškovas

— pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu;

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia:
kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

— panaikinti ginčijamą Komisijos sprendimą ir

Prašymo pripažinti dizaino registraciją negaliojančia pagrindai: kita
procedūros Apeliacinėje taryboje šalis prašo pripažinti regist
ruoto Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia remdamasi
Tarybos reglamento Nr. 6/2002 4-9 straipsniais bei 25
straipsnio 1 dalies e punktu; Registruotas erdvinis Bendrijos
prekių ženklas Nr. 5185079 3 ir 21 klasės prekėms
Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti ginčijamo dizaino
registraciją negaliojančia
Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją
Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio
1 dalies e punkto pažeidimas, nes Apeliacinė taryba klaidingai
nusprendė, kad ginčijamame Bendrijos dizaine buvo panaudotas
ankstesnis Bendrijos prekių ženklas. Be to, Apeliacinė taryba

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Šiuo ieškiniu Graikijos Respublika prašo panaikinti (pagal SESV
263 straipsnį) 2012 m. sausio 3 d. Komisijos sprendimą
1472708 dėl reikalavimo Graikijos Respublikai toliau mokėti
31 536 EUR periodinę kasdienę baudą už kiekvieną pavėluotą
imtis būtinų priemonių, kad būtų įgyvendintas Europos
Sąjungos
Teisingumo
Teismo
sprendimas
byloje
C 65/05, dieną tiek, kiek juo reikalaujama mokėti minėtą
baudą nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. Pagal ginčijamą sprendimą
kadangi, Komisijos teigimu, Graikijos Respublika nesiėmė prie
monių, būtinų įgyvendinti ES Teisingumo Teismo sprendimą
byloje C-65/05 ir antrą šio teismo sprendimą byloje C-109/08,
Graikijos Respublika turi sumokėti 4 825 008 EUR baudą už
laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d.

