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RETTEN
Rettens dom af 29. november 2012 — CB mod
Kommissionen

3) BPCE, BNP Paribas og Société générale bærer deres egne
omkostninger.

(Sag T-491/07) (1)
(Konkurrence — vedtagelse inden for en sammenslutning af
virksomheder — markedet for udstedelse af betalingskort i
Frankrig — beslutning, der fastslår en overtrædelse af
artikel 81 EF — takstmæssige foranstaltninger, der finder
anvendelse på »nytilkomne« — afgift for tilslutning og meka
nismer til såkaldt »regulering af hvervefunktionen« og »væk
ning af sovende medlemmer« — det relevante marked —
genstand for de pågældende foranstaltninger — konkurrence
begrænsende formål — artikel 81, stk. 3, EF — åbenbart
urigtige skøn — princippet om god forvaltningsskik —
proportionalitet — retssikkerhed)
(2013/C 26/73)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paris, Frankrig)
(først ved advokaterne A. Georges, J. Ruiz Calzado og É. Barbier
de La Serre, derefter ved J. Ruiz Calzado og F. Pradelles)

(1) EUT C 64 af 8.3.2008.

Rettens dom af 7. december 2012 — A. Loacker mod
KHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM)
(Sag T-42/09) (1)
(EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om
EF-ordmærket QUADRATUM — det ældre EF-ordmærke
LOACKER QUADRATINI — relativ registreringshindring
— ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b),
i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i
forordning (EF) nr. 207/2009) — artikel 73, i forordning
nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009) —
artikel 74 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76 i forordning
nr. 207/2009)
(2013/C 26/74)
Processprog: italiensk
Parter

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved F. Arbault, O. Beynet
og V. Bottka, derefter ved O. Beynet, V. Bottka og B. Mongin,
som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgeren: BNP Paribas (Paris, Frankrig)
(ved advokaterne O. de Juvigny og D. Berg), BPCE, tidligere
Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance
(CNCEP) (Paris) (ved advokaterne B. Bär-Bouyssière og A. de
Beaugrenier) og Société générale (Paris) (ved advokaterne A.
Barav og D. Reymond)

Sagsøger: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Italien) (ved advoka
terne V. Bilardo, C. Bacchini og M. Mazzitelli)
Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM) (ved A. Sempio, som befuldmægti
get)
Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskon
toret og intervenient ved Retten: Editrice Quadratum SpA (Milano,
Italien) (ved advokaterne P. Pezzoi, P. Perani og G. Ghisletti)
Sagens genstand

Sagens genstand
Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2007)
5060 endelig af 17. oktober 2007 om en procedure i henhold
til artikel 81 [EF] sag COMP/D1/38606 — Groupement des
cartes bancaires — «CB»)

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. oktober
2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering
i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 34/2008-1)
vedrørende en indsigelsessag mellem A. Loacker SpA og Editrice
Quadratum SpA.
Konklusion

Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Groupement des cartes bancaires »CB« bærer sine egne omkost
ninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger..

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og
Design) frifindes.
2) A. Loacker SpA betaler sagens omkostninger.

(1) EUT C 69 af 21.3.2009.

