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Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém
řízení: žalobce

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém
řízení: žalobce

Namítaná ochranná známka nebo označení: obrazová a slovní
ochranná známka Společenství „STAR SNACKS“ pro výrobky
zařazené do tříd 29, 30 a 31

Namítaná ochranná známka nebo označení: obrazová ochranná
známka „IES“ pro služby zařazené do třídy 41, číslo zápisu
ochranné známky Spojeného království 2358802

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkám

Rozhodnutí námitkového oddělení: částečné přijetí námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí námitek; rozhodnutí
přijaté po vydání rozsudku Tribunálu ze dne 11. května 2010
ve věci T-492/08, Wessang v. OHIM — Greinwald (star foods)

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání a potvrzení
rozhodnutí námitkového oddělení

Dovolávané žalobní důvody: žalobce namítá, že Tribunál rozhodl,
že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí
záměny a že v důsledku toho měl odvolací senát pravomoc
přesně stanovenou rozsudkem Tribunálu. Žalobce se tudíž
domnívá, že odvolací senát tím, že znovu posuzoval věc v
plném rozsahu, překročil své pravomoci

Žaloba podaná dne 5. července 2011 — Segovia Bonet v.
OHIM — IES (IES)

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) naří
zení Rady č. 207/2009 tím, že odvolací senát nesprávně
rozhodl, že neexistuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou
známkou a přihláškou napadené ochranné známky Společen
ství, neboť (i) kolidující označení jsou si velmi podobná,
zejména po fonetické stránce a (ii) služby uvedené ve starším
zápisu jsou doplňkovými službami ke službám uvedeným v
napadené přihlášce ochranné známky Společenství

(Věc T-355/11)

Žaloba podaná dne 1. července 2011 — Restoin v. OHIM
(EQUIPMENT)

(2011/C 269/115)

(Věc T-356/11)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení
Žalobce: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Španělsko) (zástupci: M. E.
López Camba a L. Rival Zurdo, advokáti)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: IES Insurance Engi
neering Services Srl (Miláno, Itálie)

(2011/C 269/116)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Christian Restoin (Paříž, Francie) (zástupce: A. Alcaraz,
advokát)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)
Návrhová žádání

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro
harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
ze dne 29. března 2011 ve věci R 749/2010-2; a
— uložil žalovanému a další účastnici řízení před odvolacím
senátem náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Přihlašovatel ochranné známky Společenství: další účastnice řízení
před odvolacím senátem
Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná
známka „IES“ pro služby zařazené do třídy 35, 36, 41, 42 a
45 — přihláška ochranné známky Společenství č. 6787345

— zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 14.
dubna 2011 ve věci R 1430/2010-4;
— uložil OHIM náhradu nákladů řízení, které vynaložil Chris
tian RESTOIN.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka
„EQUIPMENT“ pro výrobky a služby tříd 3, 9, 14, 18, 25 a 35
–přihláška č. 8 7 22 076.
Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky.
Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

10.9.2011
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Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) naří
zení č. 207/2009 (1) v rozsahu, v němž má požadované ozna
čení rozlišovací způsobilost ve vztahu k jeho vnímání relevantní
veřejností a ve vztahu k výrobkům a službám, pro které se žádá
o zápis, jakož i článku 75 tohoto nařízení v rozsahu, v němž
odůvodnění odvolacího senátu i) nemohlo být globální, jelikož
dotčené výrobky nejsou dostatečně homogenní a ii) není
soudržné.
(1) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné
známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).

Žaloba podaná dne 6. července 2011 — Hand Held
Products v. OHIM — Orange Brand Services (DOLPHIN)

Rozhodnutí odvolacího senátu: částečné zrušení rozhodnutí námit
kového oddělení
Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) naří
zení Rady č. 207/2009, protože odvolací senát neprovedl
celkový rozbor relevantních faktorů, nýbrž zamítl námitky
toliko na základě toho, že dotčené výrobky se liší s tím, že
rozdíly mezi ním jsou minimální, a bez toho, že by dal dosta
tečnou váhu srovnávacímu rozboru totožnosti znaků
„DOPLHIN“.

Žaloba podaná dne 6. července 2011 — Bial — Portela &
Ca v. OHIM — Isdin (ZEBEXIR)
(Věc T-366/11)

(Věc T-361/11)
(2011/C 269/117)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení

C 269/53

(2011/C 269/118)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení

Žalobkyně: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, United States)
(zástupci: J. Güell Serra a M. Curell Aguilà, advokáti)

Žalobkyně: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado,
Portugalsko) (zástupci: B. Braga da Cruz a J. M. Pimenta, advo
káti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Orange Brand
Services Ltd (Bristol, Spojené království)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Isdin, SA (Barcelona,
Španělsko)

Návrhová žádání

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— Částečně zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky
a vzory) ze dne 6. dubna 2011 ve věci R 1443/2010-1 a
zamítl přihlášku CTM č. 5046231; a

— zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro
harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
ze dne 6. dubna 2011 ve věci R 1212/2009-1;

— Uložil žalovanému náhradu nákladů tohoto řízení.

— uložil žalovanému, aby zamítnul zápis ochranné známky
Společenství č. 6809008 „ZEBEXIR“; a

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Přihlašovatel ochranné známky Společenství: další účastnice řízení
před odvolacím senátem
Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka
„DOLPHIN“ mimo jiné pro zboží zařazené do třídy 9 —
Přihláška ochranné známky Společenství č. 5046231
Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém
řízení: žalobkyně
Namítaná ochranná známka nebo označení: zápis ochranné
známky Společenství č. 936229 pro slovní ochrannou známku
„DOLPHIN“ pro zboží třídy 9
Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkám u části
sporných výrobků

— uložil další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu
nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení
před odvolacím senátem
Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka
„ZEBEXIR“, pro výrobky tříd 3 a 5 — přihláška ochranné
známky Společenství č. 6809008
Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém
řízení: Žalobkyně
Namítaná ochranná známka nebo označení: Slovní ochranná
známka Společenství „ZEBINIX“ přihlášená pod č. 3424223
pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 5 a 42

