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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Det påberåbte varemærke eller tegn: Den italienske varemærkeregi
strering nr. 906507 af figurmærket »GRAZIA« for varer og
tjenesteydelser i klasse 3, 9, 16, 18, 25 og 38; EF-varemærke
registrering nr. 1714146 af figurmærket »GRAZIA« for varer og
tjenesteydelser i klasse 3, 9, 16, 18, 25 og 38; den italienske
varemærkeregistrering nr. 1049965 af ordmærket »GRAZIA«
for varer i klasse 16; den italienske varemærkeregistrering nr.
1050165 og de internationale varemærkeregistreringer nr.
276829, nr. 276833 og nr. 817006 af ovennævnte mærker,
for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 38

26.1.2013

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:
Sanofi
Det påberåbte varemærke eller tegn: International varemærkeansøg
ning nr. 418607 med virkning i Østrig for ordmærket »DEL
PRAL« for varer i klasse 5
Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge i det hele

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Afslag på indsigelsen i sin helhed

Appelkammerets afgørelse: Medhold i klagen, idet den internatio
nale registrering blev tilladt fremmet i det hele

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i
Rådets forordning nr. 207/2009

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og
artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
Sag anlagt den 14. november 2012 — Biscuits Poult mod
KHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuits)
(Sag T-494/12)
Sag anlagt den 14. november 2012 — Sanofi mod KHIM —
GP Pharm (GEPRAL)
(Sag T-493/12)
(2013/C 26/113)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Sanofi (Paris, Frankrig) (ved advokat C. Hertz-Eichen
rode)
Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)

(2013/C 26/114)
Stævningen er affattet på fransk
Parter
Sagsøger: Biscuits Poult (Montauban, Frankrig) (ved advokat C.
Chapoullié))
Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Banketbakkerij Merba
BV (Oosterhout, Nederlandene)
Sagsøgerens påstande

Den anden part i sagen for appelkammeret: GP Pharm, SA (Sant
Quinti de Mediona, Spanien)

— Afgørelse truffet den 2. august 2012 af Tredje Appel
kammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemærker og Design) (sag R 914/2011-3) annul
leres eller i det mindste omgøres.

Sagsøgerens påstande
— Afgørelse truffet den 5. september 2012 af Andet Appel
kammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (sag R 201/2012-2) annulleres.

— Afgørelsen truffet af ugyldighedsafdelingen, der erklærede
design nr. 001114292-0001 gyldigt, stadfæstes.
— Ugyldighedsbegæring nr. ICD 000007120 forkastes.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkost
ninger.

— Banketbakkerij Merba BV tilpligtes at betale sagens omkost
ninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket/EF-varemærkerne: GP Pharm, SA

Det registrerede EF-design, der begæres erklæret ugyldigt: Design af
en kage med flydende indre for kager i klasse 01-01 —
EF-design nr. 001114292-0001

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »GEPRAL« for varer i
klasse 5 — international varemærkeansøgning nr. 1010832,
hvori Den Europæiske Union er designeret

Indehaver af EF-designet: Biscuits Poult

