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Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių
ženklas 7, 9 ir 11 klasių prekėms, vaizduojantis žalią korpusą
— paraiška Nr. 5 620 001
Eksperto sprendimas: atmesti paraišką
Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

C 205/45

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją
Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 7 straipsnio
1 dalies b ir c punktų pažeidimas, nes prašomas įregistruoti
prekių ženklas turi būtiną minimalų skiriamąjį požymį ir nėra
būtinumo išsaugoti jį laisvai prieinamą; Reglamento (EB) Nr.
207/2009 79 straipsnio kartu su vienodo vertinimo principu,
EŽTK 6 bei 14 straipsnių ir EB 49 straipsnio pažeidimai.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1
dalies b punkto (dabar — Reglamento 207/2009 (1) 7 straipsnio
1 dalies b punktas) pažeidimas, nes prašomas įregistruoti prekių
ženklas turi pakankamą skiriamąjį požymį.

(1) 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1)

(1) 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl
Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Defense
Technology prieš VRDT — DEF-TEC Defense Technology
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
(Byla T-262/09)

2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje i-content prieš
VRDT (BETWIN)

(2009/C 205/83)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

(Byla T-258/09)
(2009/C 205/82)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlynas,
Vokietija), atstovaujama advokato A. Nordemann

Šalys
Ieškovė: Defense Technology Corporation of America (Džeksonvilis,
Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato ir solisitoriaus R.
Kunze
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui)

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

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: DEF-TEC Defense Techno
logy GmbH (Frankfurtas prie Maino, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

Ieškovės reikalavimai

— Panaikinti 2009 m. gegužės 4 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvir
tosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1528/2008-4
dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo „BETWIN“ paraiškos Nr.
006849641 ir ankstesnį 2008 m. rugsėjo 10 d. Prekių
ženklų ir registro departamento (prekių ženklams ir pramo
niniam dizainui) sprendimą dėl žodinio Bendrijos prekių
ženklo „BETWIN“ paraiškos Nr. 0068496641.

— Panaikinti 2009 m. gegužės 4 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvir
tosios apeliacinės tarybos (byla R 493/2002-4 (II) spren
dimą;

— Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių
ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių
ženklas „BETWIN“ 35, 38 ir 41 klasių paslaugoms — paraiška
Nr. 6 849 641
Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

— priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros
Apeliacinėje taryboje šalis
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių
ženklas FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR 5, 8
ir 13 klasių prekėms — paraiška Nr. 643 668
Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas:
ieškovė

C 205/46
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Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Jungtinių
Amerikos Valstijų žodinis prekių ženklas FIRST DEFENSE 13
klasės prekėms; du Jungtinių Amerikos Valstijų vaizdiniai prekių
ženklai 13 klasės prekėms; ankstesnis gerai žinomas Belgijos,
Vokietijos ir Prancūzijos prekių ženklas FIRST DEFENSE; anks
tesnis gerai žinomas, bet Belgijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje
neįregistruotas prekių ženklas FIRST DEFENSE AND DESIGN;
Vokietijoje apsaugotas prekių ženklas FIRST DEFENSE.
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Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių
ženklas BOUNCEBACK 5 klasės prekėms.
Eksperto sprendimas: atsisakyti įregistruoti ieškovės prekių ženklą.
Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patvirtinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti Protestų skyriaus spren
dimą ir atmesti protestą

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio
3 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba netinkamai taikė
minėtą nuostatą ir, be to, priėmė klaidingą sprendimą, pagrįstą
klaidingu pateiktų faktų supratimu; Tarybos reglamento Nr.
207/2009 65, 75 ir 76 straipsnių 3 dalies pažeidimas, nes
Apeliacinė taryba nepriėmė būtinų priemonių, kad būtų atsiž
velgta į 2006 m. rugsėjo 6 d. Pirmosios instancijos teismo
sprendimą DEF-TEC Defense Technology prieš VRDT — Defense
Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
byloje T-6/05

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio
1 dalies b punkto ir 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba
suklydo taikydama minėtuose teisės aktuose nustatytus teisinius
kriterijus.

2009 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Serrano
Aranda prieš VRDT — Burg Groep (LE LANCIER)
(Byla T-265/09)
(2009/C 205/85)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų
Šalys

2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mannatech
prieš VRDT (BOUNCEBACK)
(Byla T-263/09)
(2009/C 205/84)
Proceso kalba: anglų

Ieškovas: Enrique Serrano Aranda (Mursija, Ispanija), atstovau
jamas abogado J. Calderón Chavero ir abogada T. Villate
Consonni
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui) (VRDT)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Burg Groep BV (Bergenas,
Nyderlandai)

Šalys

Ieškovo reikalavimai

Ieškovė: Mannatech, Inc. (Kopelis, Jungtinės Valstijos), atstovau
jama advokatų R. Niebel ir C. Steuer

— Panaikinti 2009 m. kovo 27 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmo
sios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 366/2008-1).

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

— Panaikinus pirmiau nurodytą sprendimą, patenkinti protestą
ir imtis atitinkamų teisinių priemonių — atmesti visą prekių
ženklo paraišką Nr. 3343365.

Ieškovės reikalavimai

— Priteisti iš VRDT ir kitų proceso šalių šio proceso bylinėji
mosi išlaidas, jei jos ginčytų ieškinio reikalavimus, ir atmesti
jų reikalavimus.

— Panaikinti 2009 m. kovo 26 d. Vidaus rinkos derinimo
tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmo
sios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 100/2009-1.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
— Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Burg Groep BV

