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Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu:
Kuviomerkin GRAZIA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro
906507 luokkiin 3, 9, 16, 18, 25 ja 38 kuuluvia tavaroita ja
palveluja varten; kuviomerkin GRAZIA yhteisön tavaramerkki
rekisteröinti nro 1714146 luokkiin 3, 9, 16, 18 ja 38 kuuluvia
tavaroita ja palveluja varten; sanamerkin GRAZIA italialainen
tavaramerkkirekisteröinti nro 1049965 luokkaan 16 kuuluvia
tavaroita varten; edellä mainittujen merkkien italialainen tavara
merkkirekisteröinti nro 1050165 ja kansainväliset tavaramerk
kirekisteröinnit nro 276829, nro 276833 ja nro 817006 luok
kiin 9, 16 tai 38 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan
Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

26.1.2013

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä
on vedottu: Kantaja
Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu:
Sanamerkin DELPRAL kansainvälinen rekisteröinti nro 418607,
joka on voimassa Itävallassa, luokkaan 5 kuuluvia tavaroita var
ten
Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen kokonaisuudessaan
Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hyväksyminen ja kansain
välisen rekisteröinnin hyväksyminen kokonaisuudessaan
Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1
kohdan b alakohtaa on rikottu

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.
Kanne 14.11.2012 — Biscuits Poult v. SMHV
(Asia T-494/12)
(2013/C 26/114)

Kanne 14.11.2012 — Sanofi v. SMHV — GP Pharm
(GEPRAL)

Kannekirjelmän kieli: ranska

(Asia T-493/12)

Asianosaiset

(2013/C 26/113)

Kantaja: Biscuits Poult (Montauban, Ranska) (edustaja: avocat C.
Chapouillé)

Kannekirjelmän kieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: Sanofi (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja C. HertzEichenrode)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)
Vastapuoli valituslautakunnassa: Banketbakkerij Merba BV (Oos
terhout, Alankomaat)
Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Vastapuoli valituslautakunnassa: GP Pharm, SA (Sant Quinti de
Mediona, Espanja)
Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 5.9.2012 asi
assa R 201/2012-2 tekemän päätöksen

— kumoamaan tai ainakin muuttamaan sisämarkkinoiden har
monisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen vali
tuslautakukunnan 2.8.2012 asiassa R 914/2011-3 tekemän
päätöksen
— vahvistaa väiteosaston päätöksen, jolla
001114292-0001 pätevyys vahvistettiin

mallin

nro

— kumoaa numerolle ICD 000007120 rekisteröidyn mitättö
mäksi julistamisvaatimuksen ja

— velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

— velvoittaa Banketbakkerij Merba BV:n korvaamaan oikeuden
käyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Rekisteröity yhteisön malli, jonka mitättömäksi julistamista on vaa
dittu: Sisältä pehmeän pikkuleivän malli luokkaan 01-01 kuu
luville pikkuleiville — Yhteisön malli nro 001114292-0001

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki GEPRAL luokkaan 5
kuuluvia tavaroita varten — kansainvälinen rekisteröinti nro
1010832, jossa on nimetty Euroopan unioni

Yhteisön mallin haltija: Biscuits Poult

