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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 351/19

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą.
Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą ir iš dalies patenkinti protestą.
Ieškinio pagrindai: Bendrijos prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų pažeidimas.

2014 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Hewlett Packard Development Company/VRDT
(ELITEDISPLAY)
(Byla T-563/14)
(2014/C 351/23)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovė: Hewlett Packard Development Company LP (Dalasas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų T. Raab ir H. Lauf
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2014 m. gegužės 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1539/2013-2;
— nurodyti atsakovei padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas ELITEDISPLAY 9 klasės prekėms ir paslaugoms –
Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 11 541 901.
Eksperto sprendimas: atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką.
Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.
Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų ir 2 dalies pažeidimas.

2014 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Gascogne Sack Deutschland GmbH ir Gascogne/
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
(Byla T-577/14)
(2014/C 351/24)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovės: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Vyda, Vokietija) ir Gascogne (Sen Polis prie Dakso, Prancūzija) atstovaujamos
advokatų F. Puel ir E. Durand
Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
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Reikalavimai
Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:
— pripažinti Europos Sąjungos deliktinę atsakomybę dėl Bendrajame Teisme, kuris nepaisė reikalavimų dėl protingos
proceso trukmės, vykusios procedūros;
todėl
— įpareigoti Europos Sąjungą tinkamai ir visiškai atlyginti materialinę ir moralinę žalą, atsiradusią ieškovėms dėl neteisėtų
Sąjungos veiksmų, sumokant šias sumas ir kompensacines palūkanas bei delspinigius, nustatomus pagal Europos
Centrinio Banko normą, taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem punktais, skaičiuojant nuo
ieškinio pateikimo dienos:
— 1 193 467 EUR už nuostolius, patirtus dėl papildomų įstatyminių palūkanų, taikomų nuo nominalios sankcijos
vertės, mokėjimo pasibaigus protingam terminui;
— 187 571 EUR už nuostolius, patirtus dėl papildomų banko garantijos mokėjimų pasibaigus protingam terminui;
— 2 000 000 EUR už negautą pelną ir (arba) už nuostolius, patirtus dėl „netikrumo“, ir
— 500 000 EUR už moralinę žalą;
— nepatenkinus šių reikalavimų, jei būtų manoma, kad būtina iš naujo įvertinti patirtos žalos dydį, nurodyti atlikti
ekspertizę pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 65 straipsnio d punktą, 66 straipsnio 1 dalį ir 70 straipsnį;
— bet kuriuo atveju priteisti iš Europos Sąjungos bylinėjimosi šiame procese išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vienu pagrindu, susijusiu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio
antros pastraipos pažeidimu dėl pernelyg ilgos procedūros Bendrajame Teisme trukmės, todėl su jų pagrindinės teisės
į bylos nagrinėjimą per protingą terminą pažeidimu.

2014 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Birkenstock Sales/VRDT (Paviršiaus rašto atvaizdas)
(Byla T-579/14)
(2014/C 351/25)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Menebröcker ir V. Töbelmann
Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2014 m. gegužės 15 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1952/2013-1,
— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

