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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Ieškovės reikalavimai

C 223/47

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Schwarzbräu GmbH
(Zusmarshausen, Vokietija)

— Panaikinti 2008 m. birželio 10 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą R 709/2007-1, apie kurį
pranešta 2008 m. birželio 15 dieną;
— priteisti iš trečiojo asmens atlygintinas bylinėjimosi išlaidas,
įskaitant patirtas pradinėje byloje ir atsakovės patirtas
išlaidas;
— papildomai, be 2008 m. birželio 10 d. Sprendimo ir
2007 m. kovo 7 d. Sprendimo 1415C panaikinimo, pripažinti trečiojo asmens 2005 m. lapkričio 8 d. pareikštą reikalavimą nepriimtinu.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas
pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas
„Bahman“ 34 klasės prekėms (Bendrijos prekių ženklas
Nr. 427 336).
Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė.
Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją
negaliojančia: AD Bulgartabac Holding.
Panaikinimo skyriaus sprendimas: panaikinti ginčijamo prekių
ženklo registraciją.
Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti ieškovės apeliaciją.
Ieškinio pagrindai: AD Bulgartabac Holding reikalavimo leistinumo
sąlygų nepatikrinimas ex officio, pažeidžiant Bendrijos teisę,
Reglamentą (EB) Nr. 40/94 (1) ir kitus proceso principus.

(1) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1).

Ieškovės reikalavimai
— Panaikinti 2008 m. balandžio 8 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 877/2004-4).
— Panaikinti Bendrijos prekių ženklo Nr. 505 552 ALASKA
registraciją dėl to, kad yra absoliutus atsisakymo registruoti
pagrindas.
— Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
— Papildomai, kalbant apie antrąją paraišką, panaikinti Bendrijos prekių ženklo Nr. 505 552 registraciją bent jau
32 klasei priskiriamų prekių „mineralinis ir gazuotas vanduo,
kiti gaivieji gėrimai“ atžvilgiu.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Registruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas
pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas
ALASKA 32 klasės prekėms (Bendrijos prekių ženklas
Nr. 505 552).
Bendrijos prekių ženklo savininkas: Schwarzbräu GmbH.
Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė.
Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.
Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti ieškovės apeliaciją.
Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 7 straipsnio
1 dalies b, c ir g punktų pažeidimas.

(1) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).

2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDT —
Schwarzbräu (ALASKA)
(Byla T-225/08)
(2008/C 223/82)

2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDT —
Schwarzbräu (Alaska)
(Byla T-226/08)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

(2008/C 223/83)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys
Ieškovė: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburgas, Vokietija), atstovaujama advokato P. Wadenbach

Šalys

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui)

Ieškovė: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburgas, Vokietija), atstovaujama advokato P. Wadenbach.
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Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui) (VRDT).
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2008 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Asenbaum
Fine Arts prieš VRDT(WIENER WERKSTÄTTE)
(Byla T-230/08)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Schwarzbräu GmbH
(Zusmarshausen, Vokietija).

(2008/C 223/84)
Proceso kalba: vokiečių

Ieškovės reikalavimai

— Panaikinti 2008 m. birželio 8 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą R 1124/2004-4;
— panaikinti prekių ženklo Nr. 505 503 „Alaska“ registraciją
dėl absoliutaus atsisakymo įregistruoti pagrindo buvimo;

Šalys
Ieškovė: Asenbaum Fine Arts Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė),
atstovaujama advokato P. Vögel
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui)

— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas;
— papildomai reikalaujama panaikinti prekių ženklo
Nr. 505 503 „Alaska“ registraciją bent jau šioms prekėms:
„mineralinis ir gazuotas vanduo bei kiti gaivieji gėrimai,
priskiriami 32 klasei“.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas
pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas
„Alaska“ 32 klasės prekėms (Bendrijos prekių ženklas
Nr. 505 503).

Bendrijos prekių ženklo savininkė: Schwarzbräu GmbH.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė.

Panaikinimo skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti prašymą
pripažinti registraciją negaliojančia.

Ieškovės reikalavimai
— Pakeisti 2008 m. balandžio 10 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (R 1573/
2006-4) taip, kad būtų visiškai patenkinta 2006 m. gruodžio 29 d. ieškovės pateikta apeliacija arba kad ši apeliacija
būtų patenkinta 6, 11 klasių (išskyrus lempas (elektrines),
apšvietimo lempas, lubų šviestuvus ir pastatomas lempas),
14 klasės (išskyrus bonbonjeres), 16, 20, 21 klasių (išskyrus
bonbonjeres) ir 34 klasių atžvilgiu;
nepatenkinus pirmojo reikalavimo panaikinti skundžiamą
sprendimą ir grąžinti bylą Vidaus rinkos derinimo tarnybai
nagrinėti iš naujo.
— priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos bylinėjimosi
išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių
ženklas WIENER WERKSTÄTTE 6, 11, 14, 16, 20, 21 ir
34 klasių prekėms (paraiška Nr. 4 133 501).
Eksperto sprendimas: iš dalies atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti skundžiamą sprendimą
ir atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 7 straipsnio
1 dalies b, c ir g punktų pažeidimas.

(1) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1).

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.
Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 7 straipsnio
1 dalies b ir c punktų pažeidimas, nes prašomas įregistruoti
prekių ženklas nėra apibūdinamasis ir turi skiriamąjį požymį.

(1) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).

