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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal
de première instance de Bruxelles (Belgie) dne 13. srpna
2013 — Belgacom SA v. Commune d'Etterbeek

C 313/13

— zrušil v plném rozsahu rozsudek Tribunálu ve věci T-89/12
ze dne 27. června 2013 doručený dne 28. června 2013;

(Věc C-454/13)

— přijal všechny návrhy předložené navrhovatelkou v řízení v
prvním stupni a

(2013/C 313/22)

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Tribunal de première instance de Bruxelles

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argu
menty
1) Je třeba napravit určitou praxi zapisování ochranných
známek uplatňovanou OHIM a judikaturu Tribunálu, který
účinně uplatňuje vztah vzájemnosti mezi rozlišovací způso
bilostí starší ochranné známky a jejím rozsahem ochrany.

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: Belgacom SA
Žalovaná: Commune d'Etterbeek
Předběžné otázky
Musí být články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a
služby elektronických komunikací („autorizační směrnice“) (1)
vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby právní předpis
vnitrostátního orgánu nebo místní samosprávy zavedl pro
rozpočtové účely poplatek z infrastruktur mobilních telekomu
nikací instalovaných na veřejném nebo soukromém majetku,
které jsou používány v rámci provádění činností, na něž se
vztahuje obecné povolení?

(1) Úř. věst. L 108, s. 21.

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. srpna 2013
Repsol proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu)
vydanému dne 27. června 2013 ve věci T-89/12, Repsol
YPF v. OHIM — Ajuntament de Roses (R)
(Věc C-466/13 P)
(2013/C 313/23)
Jednací jazyk: španělština

2) Napadený rozsudek Tribunálu se vyznačuje rozpory mezi
odůvodněním a přijatými závěry týkajícími se nedostatku
podobnosti mezi označeními (Tribunál má za to, že mezi
nimi existuje více rozdílů než podobností, avšak tvrdí, že
ochranné známky jsou podobné) a nízké rozlišovací způso
bilosti starší ochranné známky (Tribunál má za to, že se
jedná o ochrannou známku s nízkou rozlišovací způsobi
lostí, avšak nezohledňuje tuto nízkou rozlišovací způsobilost
při posuzování existence nebezpečí záměny).
3) Tribunál přehlédl skutečnost, že základní a rozlišující vlast
nosti namítané ochranné známky (zakroužkované velké
písmeno „R“) nemohou být monopolizovány třetí osobou,
a proto nebyl dodržen požadavek disponibility běžných
označení na trhu.
4) Tribunál přehlédl rozsudky španělského Tribunal Supremo
vydané v podobných věcech, přestože tyto rozsudky měly
být zohledněny, jelikož se týkají dotčeného spotřebitele, a
sice španělského spotřebitele.
5) Z výše uvedeného vyplývá, že rozsudek Tribunálu je stižen
vadou spočívající v nesprávném právním posouzení. Je tudíž
třeba zrušit tento rozsudek v souladu s návrhem navrhova
telky.

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. září 2013
GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH
proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne
3. července 2013 ve věci T-78/12, GRE Grand River
Enterprises Deutschland GmbH v. Úřad pro harmonizaci
na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Účastníci řízení

(Věc C-496/13 P)

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka):
Repsol, SA (zástupci: L. Montoya Terán a J. Devaureix, advokáti)

(2013/C 313/24)
Jednací jazyk: němčina

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)
Účastníci řízení
Návrhová žádání navrhovatelky
Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: GRE Grand
River Enterprises Deutschland GmbH (zástupci: I. Memmler, S.
Schulz, advokátky)
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Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory), Villiger Söhne GmbH
Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační
opravný prostředek
— zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 3. července 2013 ve věci
T-78/12, jakož i rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM R2109/2010-1 ze dne 1. prosince 2011,
— uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.
Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argu
menty
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek před
kládá jako jediný důvod kasačního opravného prostředku
nesprávný výklad a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES)
207/2009 (1), jakož i nedodržení pravidel dokazování při
použití tohoto ustanovení
Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhova
telka uvádí tyto důvody:

26.10.2013

Tribunál při porovnávání označení nesprávně použil teorii o
celkovém posouzení, protože porovnával paušálně prvky
„LIBERTAD“ a „LlBERTE“ a nepřihlížel při tom ke všem
ostatním prvkům daných ochranných známek.
Tribunál měl zejména za předpokladu správného použití teorie
o celkovém posouzení přiznat větší význam některým jiným
prvkům kolidujících ochranných známek, a to především
barevné kombinaci napadené ochranné známky a namítané
ochranné známky, a označení „LA“ namítané ochranné známky,
jakož i označení „brunes“ napadené ochranné známky.
Tribunál taktéž nesprávně použil zásady týkající se pojmové
podobnosti stanovené Soudním dvorem Evropské unie, jelikož
dostatečně nezohlednil rozdílné jazyky ochranných známek.
Dále Tribunál porušil pravidla dokazování stanovená v jednacím
řádu, jelikož se bez důkazů opíral o domněnky týkající se
výslovnosti ochranné známky „LA LlBERTAD“ a založil na
nich své rozhodnutí.
Tím dospěl Tribunál celkově k nesprávnému výsledku.
(1) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné
známce Společenství, Úř. věst. L 78, s. 1.

