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Pamati un galvenie argumenti
Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kurā attēlots
zaļš apvalks, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7., 9. un 11. klasē
(reģistrācijas pieteikums Nr. 5 620 001)
Pārbaudītāja lēmums: noraidīt reģistrācijas pieteikumu
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Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1.
punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums, jo reģistrācijai pieteik
tajai preču zīmei ir minimālā prasītā atšķirtspēja un nepastāv
nepieciešamība to saglabāt [brīvai izmantošanai] sabiedriskajā
telpā; Regulas (EK) Nr. 207/2009 79. panta pārkāpums kopsa
karā ar vienlīdzīgas attieksmes principu un Eiropas Cilvēktiesību
konvencijas 6. un 14. pantu; EKL 49. panta pārkāpums.

Apelāciju padomes lēmums: noraidīt apelācijas sūdzību
Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b)
apakšpunkta (tagad — Regulas Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1.
punkta b) apakšpunkts) pārkāpums, jo reģistrācijai pieteiktajai
preču zīmei piemīt nepieciešamā minimālā atšķirtspēja.

(1) Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par
Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).

(1) Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par
Kopienas preču zīmi (OV L 78, 24.03.2009, 1. lpp.).

Prasība, kas celta 2009. gada 6. jūlijā — Defense
Technology/ITSB — DEF-TEC Defense Technology (“FIRST
DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR”)
(Lieta T-262/09)

Prasība, kas celta 2009. gada 6. jūlijā — i-content/ITSB
(“BETWIN”)

(2009/C 205/83)
Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

(Lieta T-258/09)
(2009/C 205/82)
Tiesvedības valoda — vācu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, Berlīne
(Vācija) (pārstāvis — A. Nordemann, Rechtsanwalt)
Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)

Lietas dalībnieki
Prasītāja: Defense Technology Corporation of America, Džeksonvilla
[Jacksonville], Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis — R.
Kunze, lawyer un Solicitor)
Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)
Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: DEF-TEC Defense
Technology GmbH, Frankfurte pie Mainas [Frankfurt/Main] (Vācija)

Prasītājas prasījumi:

Prasītājas prasījumi:

— atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes,
paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2009. gada
4. maija lēmumu lietā R 1528/2008-4 par Kopienas preču
zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 006849641 — vārds
“BETWIN”, kā arī Biroja agrāku — 2008. gada 10.
septembra — lēmumu attiecībā uz Kopienas preču zīmes
reģistrācijas pieteikumu Nr. 0068496641 — vārds
“BETWIN”

— atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes,
paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2009. gada
4. maija lēmumu lietā R 493/2002-4(II); un

— piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

— piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti
Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa
ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pamati un galvenie argumenti
Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “BETWIN”
attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 38. un 41. klasē
(reģistrācijas pieteikums Nr. 6 849 641)

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “FIRST
DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR” attiecībā uz precēm,
kas ietilpst 5., 8. un 13. klasē — reģistrācijas pieteikums Nr.
643 668

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt
Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece:
prasītāja
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Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Amerikas Savienotajās
Valstīs veikta vārdiskas preču zīmes “FIRST DEFENSE” reģistrā
cija attiecībā uz precēm, kas ietilpst 13. klasē; agrāka preču zīme
“FIRST DEFENSE”, kas labi pazīstama Beļģijā, Vācijā un Francijā;
agrāka preču zīme “FIRST DEFENSE AND DESIGN”, kas labi
pazīstama Beļģijā, Vācijā un Francijā; agrāka nereģistrēta
vārdiska preču zīme “FIRST DEFENSE”, kas ir aizsargāta Vācijā
un Francijā; agrāka Beļģijā, Vācijā un Francijā nereģistrēta preču
zīme “FIRST DEFENSE AND DESIGN”, Vācijā aizsargāta firma
“FIRST DEFENSE”.

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt daļēji

Apelāciju padomes lēmums: Iebildumu nodaļas lēmumu atcelt un
noraidīt iebildumus

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas 207/2009 8. panta 3. punkta
pārkāpums, jo Apelāciju padome neesot pienācīgi piemērojusi
minēto normu un turklāt esot pieņēmusi lēmumu, kas balstās
uz kļūdainu izvirzīto faktu izpratni; Padomes Regulas 207/2009
65., 75. un 76. panta pārkāpums, jo Apelāciju padome neesot
veikusi vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Pirmās instances
tiesas 2006. gada 6. septembra spriedumu lietā T-6/05 DEFTEC Defence Technology/ITSB (“FIRST DEFENSE AEROSOL
PEPPER PROJECTOR”)

29.8.2009.

Pamati un galvenie argumenti
Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “BOUNCE
BACK” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 5. klasē
Pārbaudītāja lēmums: noraidīt prasītājas preču zīmes reģistrācijas
pieteikumu
Apelāciju padomes lēmums: noraidīt apelācijas sūdzību
Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1.
punkta b) apakšpunkta un 2. punkta pārkāpums, jo Apelāciju
padome esot pieļāvusi kļūdu minētajos noteikumos paredzēto
juridisko kritēriju piemērošanā.

Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūlijā — Serrano
Aranda/ITSB — Burg Groep (“LE LANCIER”)
(Lieta T-265/09)
(2009/C 205/85)
Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — spāņu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Enrique Serrano Aranda, Murcia (Spānija) (pārstāvji — J.
Calderón Chavero, abogado un T. Villate Consonni, abogada)

Prasība, kas celta 2009. gada 7. jūlijā — Mannatech/ITSB
(“BOUNCEBACK”)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)

(Lieta T-263/09)
(2009/C 205/84)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Burg Groep BV, Bergen
(Nīderlande)

Tiesvedības valoda — angļu
Prasītāja prasījumi:
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Mannatech, Inc., Coppell (Amerikas Savienotās Valstis)
(pārstāvji — R. Niebel un C. Steuer, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:
— atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes,
paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2009. gada
26. marta lēmumu lietā R 100/2009-1 un

— piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

— atcelt ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 27. marta
lēmumu lietā R 366/2008-1;
— uz šīs atcelšanas pamata, apmierināt iebildumus un īstenot
juridiskās sekas, kas no tā izriet, pilnībā noraidot Kopienas
preču zīmes reģistrācijas pieteikumu 3 343 365;
— piespriest ITSB un ikvienai personai, kas iestājusies lietā,
atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā, ja tās
iesniegtu pretprasību, un noraidīt ITSB un personu, kas
iestājušās lietā, prasījumus.

Pamati un galvenie argumenti
Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Burg Groep
B.V.

