INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

Dalykas
Ieškinys dėl 2008 m. balandžio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių žen
klams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla
R 562/2007-4), susijusio su žodinio žymens PASSION FOR BETTER FOOD įregis
travimu kaip Bendrijos prekių ženklo.

Rezoliucinė dalis
1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Vion NV bylinėjimosi išlaidas.

2011 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas
NEC Display Solutions Europe prieš VRDT – C More Entertainment (see more)

(Byla T-501/08)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių
ženklo „see more“ paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai
CMORE — Santykinis atmetimo pagrindas Galimybė supainioti — Reglamento
(EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (EB)
Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)“

1. Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas —
Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių
ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko
protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu (Tarybos reglamento
Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 21, 22, 58 punktus)
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2. Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas —
Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių
ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko
protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Silpnas
ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Poveikis (Tarybos reglamento
Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 57 punktą)

Dalykas
Ieškinys dėl 2008 m. rugpjūčio 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendi
mo (byla R 1388/2007-4), susijusio su protesto procedūra tarp C More Entertainment
AB ir NEC Display Solutions Europe GmbH, panaikinimo.

Rezoliucinė dalis
1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš NEC Display Solutions Europe GmbH bylinėjimosi išlaidas.

2011 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) nutartis
Vivendi prieš Komisiją

(Byla T-567/10)

„Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos atsisakymas imtis veiksmų prieš valstybę
narę jai tariamai pažeidus SESV 106 straipsnį — Ginčijamo akto nebuvimas —
Nepriimtinumas“
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