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Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται κατ’ ουσία τα εξής σχετικά με το
πρώτο αίτημά της:
1) Κατά την προσφεύγουσα, η απόφαση για την έγκριση των συν
θηκών πτήσης δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αποφασίζοντος οργάνου. Συναφώς η προσφεύγουσα ισχυρίζεται,
μεταξύ άλλων, ότι το βάρος απόδειξης του ότι το σχετικό
αεροσκάφος μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να εκτελεί
πτήσεις χωρίς κίνδυνο φέρει ο καθού και όχι η προσφεύγουσα.
2) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι, αν ο καθού είχε δια
κριτική ευχέρεια κατά τη λήψη της απόφασης για την έγκριση
των συνθηκών πτήσης, τότε ο καθού δεν άσκησε καθόλου την
ευχέρειά του αυτή ή έστω την άσκησε εσφαλμένα. Κατά την
προσφεύγουσα, η επίκληση από το καθού στοιχείων που προ
έκυψαν κατά τη διαδικασία πιστοποίησης τύπου, στην οποία δεν
μετέσχε η προσφεύγουσα, αποτελεί εσφαλμένη άσκηση της δια
κριτικής ευχέρειας. Επιπλέον, εν προκειμένω ο καθού δεν συγκε
κριμενοποίησε επαρκώς ποια προβλήματα θεωρούσε ότι υπήρ
χαν από άποψη ασφάλειας. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται συνα
φώς ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή
της ως προς τις υπάρχουσες κατά τον καθού συγκεκριμένες
αιτίες κινδύνου. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι τα
επιχειρήματα του καθού είναι προδήλως αντιφατικά.
3) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επικουρικά ότι έχει προσκομίσει
την απόδειξη του ότι η πτήση με το οικείο αεροσκάφος είναι,
υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ασφαλής.
4) Τέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, όσον αφορά το ακυρωτικό
αίτημά της, ότι ο καθού έχει παραβεί την υποχρέωση χρηστής
διοίκησης. Κατά την προσφεύγουσα, το καθού παρέβη το καθή
κον του να διεξαγάγει έρευνα, επικαλέστηκε κακώς το απόρρητο
της διαδικασίας πιστοποίησης τύπου, πρόσβαλε το δικαίωμα
ακρόασης της προσφεύγουσας και παραβίασε την υποχρέωση
αιτιολόγησης.

Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — Cadbury
Holdings κατά ΓΕΕΑ — Société des produits Nestlé
(Μορφή μπάρας σοκολάτας με τέσσερα τμήματα)
(Υπόθεση T-112/13)

C 123/19

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Société des produits
Nestlé SA (Vevey, Ελβατία)

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

— να ακυρώσει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγο
ράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) στην υπόθεση
R 513/2011-2, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, εξαιρουμένης της
διαπιστώσεως του τμήματος προσφυγών ότι το σήμα στερείται
διακριτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοι
χείο β', και

— να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα της παρούσας
διαδικασίας και την παρεμβαίνουσα στα έξοδα της διαδικασίας
ενώπιον του τμήματος ακυρώσεως και ενώπιον του τμήματος
προσφυγών.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η
ακυρότητα: Τρισδιάστατο σήμα που έχει τη μορφή μπάρας σοκο
λάτας με τέσσερα τμήματα, για προϊόντα της κλάσεως 30 —
Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υπ’ αριθ. 2 632 529.

Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμή
ματος προσφυγών.

Αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος: Η
προσφεύγουσα.

Αιτιολογία της αιτήσεως κηρύξεως της ακυρότητας: Οι λόγοι ακυ
ρώσεως που προβλήθηκαν για την κήρυξη της ακυρότητας ήταν
αυτοί του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό
με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ', δ' και ε', περίπτωση
ii), του κανονισμού 207/2009.

Απόφαση του τμήματος ακυρώσεως: Κήρυξη της ακυρότητας του
κοινοτικού σήματος

(2013/C 123/32)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Ακύρωση της προσβαλλόμε
νης αποφάσεως

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Ηνωμένο
Βασίλειο) (εκπρόσωποι: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh και S.
Dunstan, Solicitors)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 1,
στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία
β', γ', δ' και ε', περίπτωση ii), του κανονισμού 207/2009.

