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Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Herhof-Verwaltungsgesellschaft
postępowania.

mbH

zostaje

obciążona

kosztami

Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 7 lipca 2010 r. —
Valigeria Roncato przeciwko OHIM – Roncato (CARLO RONCATO)

(sprawa T-124/09)

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu —
Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CARLO RONCATO —
Niezarejestrowane graficzne krajowe znaki towarowe RV RONCATO i słowny
krajowy znak towarowy RONCATO — Wcześniejszy graficzny krajowy znak
towarowy RV RONCATO i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy
RONCATO — Brak prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych —
Istnienie uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego —
Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE)
nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

1. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku
towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela
niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego
w obrocie handlowym — Przesłanki (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 4)
(por. pkt 18)
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2. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku
towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela
cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku
towarowego — Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego
rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Przesłanki — Czerpanie
nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku
towarowego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5) (por. pkt 45, 47–51)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 stycznia 2009 r.
(sprawy połączone R 237/2008-1 i R 236/2008-1) dotyczącą postępowania w sprawie
sprzeciwu między Valigeria Roncato SpA a Roncato Srl.

Informacje dotyczące sprawy

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:

Roncato Srl.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy:

Słowny znak towarowy CARLO RONCATO
dla towarów z klas 3, 9 i 14 – zgłoszenie
nr 4631719

Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:

Valigeria Roncato SpA

Znak towarowy lub oznaczenie, na które
powołano się w sprzeciwie:

Graficzny włoski znak towarowy RV
RONCATO (nr 662773), słowny włoski znak
towarowy RONCATO (nr 510528) i niezarejestrowane graficzne włoskie znaki towarowe
RV RONCATO
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Decyzja Wydziału Sprzeciwów:

Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej:

Oddalenie sprzeciwu i uwzględnienie
w całości zgłoszenia do rejestracji

Sentencja
1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Valigeria Roncato SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 8 lipca 2010 r. —
Evropaïki Dynamiki przeciwko EEA

(sprawa T-331/06)

Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa EEA — Świadczenie
informatycznych usług konsultacyjnych — Odrzucenie oferty — Skarga
o stwierdzenie nieważności — Właściwość Sądu — Kryteria udzielania zamówienia
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia — Podkryteria —
Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia

1. Skarga o stwierdzenie nieważności — Akty zaskarżalne — Akty wywołujące
wiążące skutki prawne — Akty wydane przez Europejską Agencję Środowiska
(art. 230 WE) (por. pkt 31, 32, 34, 35, 38, 39)
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