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Arrest van het Gerecht van 8 december 2015 — Giand/BHIM — Flamagas (FLAMINAIRE)
(Zaak T-583/14) (1)
[„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk
FLAMINAIRE — Ouder nationaal en internationaal woordmerk FLAMINAIRE — Relatieve
weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/
2009 — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/
2009 — Ne bis in idem”]
(2016/C 027/62)
Procestaal: Italiaans
Partijen
Verzoekende partij: Giand Srl (Rimini, Italië) (vertegenwoordiger: F. Caricato, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger:
P. Bullock, gemachtigde)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Flamagas, SA (Barcelona,
Spanje) (vertegenwoordiger: G. Hinarejos Mulliez, advocaat)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 11 juni 2014 (zaak R 2117/2011-4) inzake
een oppositieprocedure tussen Flamagas, SA en Giand Srl.

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Giand Srl est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Flamagas, SA aux fins de la procédure devant la
chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
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PB C 351 van 6.10.2014.

Arrest van het Gerecht van 3 december 2015 — Hewlett Packard Development Company/BHIM
(FORTIFY)
(Zaak T-628/14) (1)
[„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk FORTIFY — Absolute
weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/
2009”]
(2016/C 027/63)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Texas, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: T. Raab
en H. Lauf, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger:
L. Rampini, gemachtigde)

