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Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:
Nicolas Wessang.

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:
Jorge Segovia Bonet

Det påberåbte varemærke eller tegn: Figurmærket og EF-ordmærket
»STAR SNACKS« for varer i klasse 29, 30 og 31

Det påberåbte varemærke eller tegn: UK varemærkeregistrering nr.
2358802 af figurmærket »IES« for tjenesteydelser i klasse 41

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Der gives medhold i indsigelsen.

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsen forkastes; afgørelse truffet
efter Rettens dom af 11. maj 2010 i sag T-492/08, Wessang
mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked — Grein
wald (star foods).

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen og stadfæstelse af
Indsigelsesafdelingens afgørelse

Søgsmålsgrunde: Nicolas Wessang gør gældende, at retten fandt,
at der var en nærliggende risiko for forveksling mellem de to
omhandlede mærker, og at Appelkammeret efter Rettens dom
havde en bunden kompetence. Nicolas Wessang gør herefter
gældende, at Appelkammeret har overskredet sine beføjelser
ved at have genbehandlet sagen i sin helhed.

Søgsmålsgrunde: Overtrædelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets
forordning nr. 207/2009, idet appelkammeret fejlagtigt har
fundet det usandsynligt, at der kan ske forveksling mellem det
tidligere varemærke og den anfægtede EF varemærkeansøgning,
da 1) de to mærker ligner hinanden til forveksling, især fonetisk,
og 2) tjenesteydelserne omfattet af den tidligere registrering
supplerer dem, som er omfattet af den anfægtede EF varemær
keansøgning.

Sag anlagt den 5. juli 2011 — Segovia Bonet mod KHIM —
IES (IES)
(Sag T-355/11)

Sag anlagt den 1. juli 2011 — Restion mod KHIM
(EQUIPMENT)

(2011/C 269/115)

(Sag T-356/11)

Stævningen er affattet på: engelsk

(2011/C 269/116)

Parter
Sagsøger: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Spanien) (ved advoka
terne M.E. López Camba og J.L. Rivas Zurdo)
Sagsøgte: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)

Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Christian Restoin (Paris, Frankrig) (ved advokat A.
Alcaraz)
Sagsøgte: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: IES Insurance Enginee
ring Services Srl (Milano, Italien)
Sagsøgerens påstande
Sagsøgerens påstande
— Annullation af afgørelse truffet den 29. marts 2011 af
Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 749/2010-2).

— Afgørelse af 14. april 2011 truffet af Fjerde Appelkammer i
sag R 1430/2010-4 annulleres.
— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale at betale Chri
stian Restoin’s sagsomkostninger.

— Det pålægges Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked og IES Insurance Engineering Services Srl at betale
sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og vigtigste argumenter

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »EQUIPMENT« for
varer og tjenesteydelser i klasse 3, 9, 14, 18, 25 og 35 —
registreringsansøgning nr. 8722076

Ansøger om EF-varemærket: IES Insurance Engineering Services Srl
Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen
Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »IES« for tjeneste
ydelser i klasse 35, 36, 41, 42 og 45 — EF-varemærkeansøg
ning nr. 6787345

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen
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Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i
forordning nr. 207/2009, da det ansøgte mærke har fornødent
særpræg i forhold til opfattelsen i den omhandlede kundekreds
og i forhold til de varer og tjenesteydelser ansøgningen gælder
for. Endvidere tilsidesættelse af artikel 75 i samme forordning,
da Appelkammerets begrundelse (i) ikke kan være generel, idet
de omhandlede varer ikke er tilstrækkeligt ensartede, og (ii) ikke
er sammenhængende.

Sag anlagt den 6. juli 2011 — Hand Held Products mod
KHIM — Orange Brand Services (DOLPHIN)

C 269/53

Appelkammerets afgørelse: Appelkammeret annullerede indsigel
sesafdelingens afgørelse delvist
Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i
Rådets forordning (EF) nr. 207/2009, idet appelkammeret
undlod at foretage en helhedsvurdering af de relevante forhold,
og idet det i stedet forkastede indsigelsen alene med den
begrundelse, at varerne var af forskellig art med henvisning
til, at der kun var en ringe forskel mellem dem, uden at det
tog behørigt hensyn til, at tegnene »DOLPHIN« er identiske ved
en sammenligning.

(Sag T-361/11)
(2011/C 269/117)

Sag anlagt den 6. juli 2011 — Bial — Portela & Ca mod
KHIM — Isdin (ZEBEXIR)

Stævningen er affattet på: engelsk

(Sag T-366/11)

Parter

(2011/C 269/118)

Sagsøger: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, De Forenede
Stater) (ved advokaterne J. Güell Serra og M. Curell Aguilà)

Stævningen er affattet på: engelsk
Parter

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)

Sagsøger: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado,
Portugal) (ved advokaterne B. Braga da Cruz og J.M. Pimenta)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Orange Brand Services
Ltd (Bristol, Det Forenede Kongerige)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Den anden part i sagen for appelkammeret: Isdin, SA (Barcelona,
Spanien)

— Afgørelse truffet den 6. april 2011 af Første Appelkammer
ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (sag R 1443/2010-1) annulleres delvist
og ansøgning om EF-varemærkeregistrering nr. 5046231
afvises.
— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkost
ninger.

Sagsøgerens påstande
— Afgørelse truffet den 6. april 2011 af Første Appelkammer
ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (sag R 1212/2009-1) annulleres.
— Harmoniseringskontoret tilpligtes at give afslag på registre
ring af EF-varemærke nr. 6809008 »ZEBEXIR«.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Ansøger om EF-varemærket: Orange Brand Services Ltd

— Isdin, SA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »DOLPHIN« bl.a. for
varer i klasse 9 — ansøgning om EF-varemærkeregistrering nr.
5046231

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:
Hand Held Products, Inc.

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »ZEBEXIR« for varer i
klasse 3 og 5 — EF-varemærkeansøgning nr. 6809008

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-varemær
keregistrering nr. 936229 af ordmærket »DOLPHIN« for varer i
klasse 9

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Bial
— Portela & Ca, SA

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Medhold i indsigelsen vedrørende
en del af de omtvistede varer

Ansøger om EF-varemærket: Isdin, SA

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-varemær
keregistrering nr. 3424223 af ordmærket »ZEBINIX« for varer
og tjenesteydelser i klasse 3, 5 og 42

