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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 29. septembra rīkojums —
European Renewable Energies Federation ASBL(EREF)/
Eiropas Komisija

C 80/9

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču
zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — G. Schneider) un Merck
KGaA

(Apvienotās lietas C-74/10 P un C-75/10 P) (1)
(Apelācija — Tiesas Statūtu 19. pants — Lietas dalībnieka
pārstāvība ar advokātu, kurš nav trešā persona — Acīmre
dzama nepieņemamība)
(2011/C 80/15)
Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: European Renewable Energies Federa
tion ASBL (EREF) (pārstāvis — J. Kuhbier, Rechtsanwalt)
Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Martenczuk
un N. Khan)
Priekšmets
Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (sestā palāta)
2009. gada 19. novembra rīkojumu lietā T-94/07 EREF/Komi
sija, ar kuru Pirmās instances tiesa, pamatojoties uz acīmre
dzamu nepieņemamību, noraidīja prasību atcelt Komisijas
2006. gada 24. oktobra lēmumu C(2006) 4963, galīgā redak
cija, ar kuru tika atzīts, ka atsevišķi sabiedrības TVO izmantotie
finanšu avoti atomenerģijas reaktora celtniecībai Somijā
(“projekts Olkiluoto 3”) nav valsts atbalsts — Pārstāvība ar advo
kātu, kurš nav trešā persona
Rezolutīvā daļa:

Priekšmets
Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2009.
gada 9. decembra spriedumu lietā T-484/08 Longevity Health
Products/ITSB — Merck (“Kids Vits”), ar kuru Vispārējā tiesa ir
noraidījusi prasību atcelt ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2008.
gada 28. augusta lēmumu, ar kuru tika noraidīta vārdiska apzī
mējuma “Kids Vits” kā Kopienas preču zīmes reģistrācija attie
cībā uz dažām precēm, kas ietilpst 5. klasē, apmierinot agrākas
Kopienas vārdiskas preču zīmes “VITS4KIDS” īpašnieka
iesniegtos iebildumus — Tiesību tikt uzklausītam tiesā pārkā
pums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakš
punkta pārkāpums — Divu preču zīmju sajaukšanas iespēja

Rezolutīvā daļa:
1) apelāciju noraidīt;

2) Longevity Health Products, Inc. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

(1) OV C 100, 17.04.2010.

1) apelācijas noraidīt;
2) European Renewable Energies Federation ASBL atlīdzina tiesā
šanās izdevumus.
Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 9. septembra rīkojums —
Franssons Verkstäder AB/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs
(preču zīmes, paraugi un modeļi) un Lindner Recyclingtech
GmbH

(1) OV C 113, 01.05.2010.

Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 22. oktobra rīkojums —
Longevity Health Products, Inc./Iekšejā tirgus saskanošanas
birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Merck KGaA
(Lieta C-84/10)

(1 )

(Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94
— 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdisks apzīmē
jums “Kids Vits” — Kopienas vārdiskas preču zīmes
“VITS4KIDS” īpašnieka iebildumi — Konkrētas sabiedrības
daļas uzmanības pakāpe — Sajaukšanas iespēja — Apzīmē
jumu līdzība — Tiesības tikt uzklausītam)
(2011/C 80/16)
Tiesvedības valoda — vācu

(Lieta C-290/10 P) (1)
(Apelācija — Vispārējā tiesā celta prasība par ITSB Apelāciju
trešās padomes lēmuma atcelšanu — Regula (EK) Nr. 6/2002
— Termiņš prasības celšanai — Nepieņemamība novēlošanās
dēļ — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)
(2011/C 80/17)
Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Franssons Verkstäder AB (pārstāvis
— O. Öhlén, advokāts)

Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Longevity Health Products, Inc.
(pārstāvis — J. E. Korab, Rechtsanwalt)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču
zīmes, paraugi un modeļi) un Lindner Recyclingtech GmbH

