INFORMĀCIJA PAR NEPUBLICĒTAJIEM NOLĒMUMIEM

Priekšmets
Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2008. gada 25. aprīļa lēmumu lietā
R 562/2007-4 attiecībā uz vārdiska apzīmējuma “PASSION FOR BETTER FOOD” kā
Kopienas preču zīmes reģistrāciju

Rezolutīvā daļa:
1)

prasību noraidīt;

2)

Vion NV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2011. gada 23. septembra spriedums —
NEC Display Solutions Europe/ITSB — C More Entertainment (“see more”)

(lieta T-501/08)

Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču
zīmes “see more” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču
zīmes “CMORE” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja —
Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK)
Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1. Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvi
atteikuma pamatojumi — Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un
reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem,
īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja (Padomes Regulas
Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 21., 22. un 58. punktu)
II - 316*

INFORMĀCIJA PAR NEPUBLICĒTAJIEM NOLĒMUMIEM

2. Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvi
atteikuma pamatojumi — Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un
reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem,
īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja — Agrākas preču
zīmes vāja atšķirtspēja — Ietekme (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta
b) apakšpunkts) (sal. ar 57. punktu)

Priekšmets
Apelācijas sūdzība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2008. gada 28. augusta lēmu
mu lietā R 1388/2007-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp C More Entertainment AB
un NEC Display Solutions Europe GmbH

Rezolutīvā daļa:
1)

prasību noraidīt;

2)

NEC Display Solutions Europe GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2011. gada 23. septembra rīkojums —
Vivendi/Komisija

(lieta T-567/10)

Prasība atcelt tiesību aktu — Komisijas atteikums celt prasību pret dalībvalsti
apgalvotā LESD 106. panta pārkāpuma dēļ — Apstrīdama tiesību akta neesamība —
Nepieņemamība
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