INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH bylinėjimosi išlaidas.

2010 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas
Valigeria Roncato prieš VRDT – Roncato (CARLO RONCATO)

(Byla T-124/09)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių
ženklo CARLO RONCATO paraiška — Neįregistruoti nacionaliniai vaizdiniai
prekių ženklai RV RONCATO ir žodinis prekių ženklas RONCATO — Ankstesnis
nacionalinis vaizdinis prekių ženklas RV RONCATO ir ankstesnis nacionalinis
žodinis prekių ženklas RONCATO — Grėsmės, kad iš ankstesnių prekių ženklų
skiriamųjų požymių ir gero vardo nepagrįstai bus gauta naudos, nebuvimas —
Teisėto motyvo naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą buvimas — Santykiniai
atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 ir 5 dalys (dabar –
Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 ir 5 dalys)“

1. Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai
atmetimo pagrindai — Neregistruoto prekių ženklo ar kito prekyboje naudojamo
žymens savininko protestas — Sąlygos (Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio
4 dalis) (žr. 18 punktą)
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2. Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai
atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio
prekių ženklo savininko protestas — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo
apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms —
Sąlygos — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju
požymiu ar geru vardu (Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis) (žr. 45,
47–51 punktus)

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. sausio 23 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo
(bylos R 237/2008-1 ir R 263/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp Valigeria
Roncato SpA ir Roncato Srl.

Bylos duomenys

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs
asmuo:

Roncato Srl

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių
ženklas:

žodinis prekių ženklas CARLO RONCATO
3, 9 ir 14 klasių prekėms ir paslaugoms –
paraiška Nr. 4631719

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas Valigeria Roncato SpA
protestas, savininkas:
Prekių ženklai ar žymenys, kuriais grindžiamas protestas:

Italijos vaizdinis prekių ženklas RV RONCATO (Nr. 662773), Italijos žodinis prekių
ženklas RONCATO (Nr. 510528) ir neįregistruoti Italijos vaizdiniai prekių ženklai
RV RONCATO
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Protestų skyriaus sprendimas:

iš dalies patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas:

iš dalies atmesti protestą ir visiškai patenkinti prašymą įregistruoti

Rezoliucinė dalis
1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Valigeria Roncato SpA bylinėjimosi išlaidas.

2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas
Evropaïki Dynamiki prieš EAA

(Byla T-331/06)

„Viešieji paslaugų pirkimai — EAA viešojo pirkimo konkurso procedūra —
IT konsultavimo paslaugų teikimas — Pasiūlymo atmetimas — Ieškinys dėl
panaikinimo — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Specifikacijose nustatyti sutarties
sudarymo kriterijai — Subkriterijai — Akivaizdi vertinimo klaida —
Pareiga motyvuoti“

1. Ieškinys dėl panaikinimo — Aktai, dėl kurių galima pareikšti ieškinį — Aktai,
sukeliantys privalomų teisinių pasekmių — Europos aplinkos agentūros priimti
aktai (EB 230 straipsnis) (žr. 31–32, 34–35, 38–39 punktus)
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