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Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Το λεκτικό σήμα «LOEWE SOUNDVISION» — Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα υπ' αριθ. 5 798 228
Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχεται εν μέρει την ανακοπή
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Δέχεται την προσφυγή και την καταχώριση του προσβαλλόμενου σήματος
Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8 παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα.

Προσφυγή της 12ης Αυγούστου 2014 — Bice International κατά ΓΕΕΑ — Bice (bice)
(Υπόθεση T-624/14)
(2014/C 351/36)
Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Bice International Ltd (Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) (εκπρόσωπος: N. Gibb, Solicitor)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Bice AG (Baar, Ελβετία)
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— Να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 23ης Μαΐου 2014 στην υπόθεση R 1249/2013-1.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η ακυρότητα: Το λεκτικό σήμα «bice» για προϊόντα και
υπηρεσίες των κλάσεων 29, 30 και 43 — Καταχωρισμένο υπ’ αριθ. 5 126 693 κοινοτικό σήμα
Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα
Αιτιολογία της αιτήσεως κηρύξεως της ακυρότητας: Προβάλλεται ότι η αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υποβλήθηκε
κακόπιστα, κατά την έννοια του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και ότι το κοινοτικό
σήμα καταχωρίστηκε κατά παράβαση του άρθρου 53, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 8, παράγραφος 1,
στοιχεία α' και β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα
Απόφαση του τμήματος ακυρώσεως: Απόρριψη της αιτήσεως κηρύξεως της ακυρότητας στο σύνολό της
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απορρίπτει την προσφυγή
Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση των άρθρων 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', 53, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το
άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα.

Προσφυγή της 18ης Αυγούστου 2014 — Wm. Wrigley Jr. κατά ΓΕΕΑ (Απεικόνιση σφαίρας)
(Υπόθεση T-625/14)
(2014/C 351/37)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: M. Kinkeldey, S. Brandstätter και
C. Schmitt, δικηγόροι)

