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LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Itālijas grafiskas preču zīmes
“GRAZIA” reģistrācija Nr. 906507 attiecībā uz precēm un
pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 9., 16., 18., 25. un 38. klasē;
Kopienas grafiskas preču zīmes “GRAZIA” reģistrācija Nr.
1714146 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst
3., 9., 16., 18. un 38. klasē; Itālijas vārdiskas preču zīmes
“GRAZIA” reģistrācija Nr. 1049965 attiecībā uz precēm, kas
ietilpst 16. klasē; Itālijas iepriekš minēto preču zīmju reģistrācija
Nr. 1050165 un starptautiskā iepriekš minēto preču zīmju
reģistrācija Nr. 276829, Nr. 276833 un Nr. 817006 attiecībā
uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16. un 38. klasē
Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt pilnībā

26.1.2013.

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece:
prasītāja
Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiskas preču zīmes
“DELPRAL” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 5. klasē, starptau
tiska reģistrācija Nr. 418607, kas ir spēkā Austrijā
Iebildumu nodaļas lēmums: pilnībā apmierināt iebildumus
Apelāciju padomes lēmums: apmierināt apelācijas sūdzību un
atļaut starptautisku reģistrāciju pilnā apjomā
Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1.
punkta b) apakšpunkta pārkāpums

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt
Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1.
punkta b) apakšpunkta un 8. panta 5. punkta pārkāpums

Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — Biscuits Poult/
ITSB — Banketbakkerij Merba (Cepumi)
(Lieta T-494/12)

Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — Sanofi/ITSB
— GP Pharm (“GEPRAL”)
(Lieta T-493/12)
(2013/C 26/113)
Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Sanofi (Parīze, Francija) (pārstāvis — C. Hertz-Eichenrode,
advokāts)
Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)

(2013/C 26/114)
Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — franču
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Biscuits Poult (Montauban, Francija) (pārstāvis — C.
Chapoullié, avocat)
Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi)
Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Banketbakkerij Merba
BV (Oosterhout, Nīderlande)
Prasītājas prasījumi:

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: GP Pharm, SA (Sant
Quinti de Mediona, Spānija)

— atcelt vai vismaz grozīt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja
(preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju trešās padomes
2012. gada 2. augusta lēmumu lietā R 914/2011-3;

Prasītājas prasījumi:

— apstiprināt Anulēšanas nodaļas lēmumu, ar kuru atzīta
dizainparauga Nr. 001114292-0001 spēkā esamība;

— atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes,
paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2012. gada 5.
septembra lēmumu lietā R 201/2012-2 un
— piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti
Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa
ITSB Apelāciju padomē dalībniece
Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “GEPRAL”
attiecībā uz precēm, kas ietilpst 5. klasē — starptautiska reģis
trācija Nr. 1010832, kas attiecināta uz Eiropas Savienību

— noraidīt pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu Nr. ICD
000007120 un
— piespriest sabiedrībai Banketbakkerij Merba BV atlīdzināt tiesā
šanās izdevumus.
Pamati un galvenie argumenti
Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, par kuru iesniegts pieteikums par
spēkā neesamības atzīšanu: Cepumu ar pildījumu dizainparaugs
attiecībā uz cepumiem, kas ietilpst 01.-01. klasē — Kopienas
dizainparaugs Nr. 001114292-0001
Kopienas dizainparauga īpašniece: prasītāja

