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Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”NORWEGIAN GETA
WAY” luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten — rekisteröinti
hakemus nro 10 281 939

26.1.2013

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen
Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohdan, kun ne luetaan yhdessä 7 artiklan 2 kohdan
kanssa, rikkominen

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen
Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanne 22.11.2012 — El Corte Inglès v. SMHV — English
Cut (The English Cut)

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohdan, kun ne luetaan yhdessä 7 artiklan 2 kohdan
kanssa, rikkominen

(Asia T-515/12)
(2013/C 26/131)
Kannekirjelmän kieli: espanja
Asianosaiset

Kanne 22.11.2012 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN
BREAKAWAY)

Kantaja: El Corte Inglès, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asian
ajajat E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo ja I. Munilla Muñoz)

(Asia T-514/12)
(2013/C 26/130)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Yhdysvallat)
(edustaja: asianajaja N. Grüger)

Vastapuoli valituslautakunnassa: The English Cut, SL (Malaga, Es
panja)
Vaatimukset

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)
Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 12.9.2012
asiassa R 1017/2012-4 tekemän päätöksen ja palauttamaan
asian valituslautakunnan käsiteltäväksi
— toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin
kuin se koskee luokkaan 39 kuuluvia palveluja ”Arranging
of cruises (risteilyjen järjestäminen), Cruise ship services (risteily
palvelut), Cruise arrangement” (risteilyjärjestely) ja palauttamaan
asian valituslautakunnan käsiteltäväksi
— velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”NORWEGIAN BREA
KAWAY” luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten — rekisteröin
tihakemus nro 10 281 905
Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2012
asiassa R 1673/2011-1 tekemän päätöksen ja toteamaan,
että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b ala
kohdan mukaisesti väitteen tekijän valitus SMHV:ssa olisi
pitänyt hyväksyä ja väiteosaston ratkaisu, jossa yhteisön ta
varamerkkihakemus nro 8 868 747 ”The English Cut” (sana
merkki) hyväksyttiin kokonaan, olisi pitänyt kumota
— velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: The English Cut, SL
Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”The English Cut” luok
kaan 25 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkiha
kemus nro 8 868 747
Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedot
tu: Kantaja
Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansal
liset ja yhteisön sana- ja kuviomerkit ”El Corte Inglès” luokkiin
25 ja 35 kuuluvia tavaroita varten

