INFORMAŢII PRIVIND DECIZIILE NEPUBLICATE

Dispozitivul

1)

Respinge recursul

2)

Domnul Sellier suportă propriile cheltuieli de judecată.

Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 20 septembrie 2007 — Nestlé/Oficiul
pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele
industriale) (OAPI)
(Cauza C 193/06 P)

„Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8
alineatul (1) litera (b) — Marcă figurativă conţinând elementul verbal «QUICKY» —
Opoziţia titularului mărcilor verbale naţionale anterioare QUICKIES — Risc de
confuzie — Apreciere globală"

Marcă comunitară — Definirea şi dobândirea mărcii comunitare — Motive relative
de refuz — Opoziţie din partea titularului unei mărci anterioare identice sau
similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare [Regulamentul
nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 34, 35, 46, 47 si
76)

Obiectul

Recurs declarat împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanţă (Camera întâi)
din 22 februarie 2006, Nestlé/OAPI, intervenientă: Quick restaurants SA (cauza
T-74/04), prin care Tribunalul a respins acţiunea în anularea deciziei Camerei a
doua de recurs a OAPI din 17 decembrie 2003 (cauza R 922/2001-2) privind o
procedură de opoziţie între Société des Produits Nestlé SA şi Quick restaurants SA
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Dispozitivul

1)

Anulează hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor
Europene din 22 februarie 2006, Nestlé/OAPI — Quick (QUICKY)
(T-74/04), în măsura în care Tribunalul, prin încălcarea articolului 8
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20
decembrie 1993 privind marca comunitară, nu a apreciat asemănarea vizuală
a semnelor în cauză atunci când s-a întemeiat pe impresia de ansamblu
produsă de acestea.

2)

Respinge celelalte capete de cerere.

3)

Trimite cauza Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene.

4)

Amână pronunţarea cu privire la cheltuielile de judecată.

Ordonanţa Curţii (Camera a şaptea) din 24 septembrie 2007 — Miguel Torres
SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi
modele industriale) (OAPI)
(Cauza C-405/06 P)

„Recurs — Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii figurative «Torre
Muga» — Procedură de opoziţie — Marcă verbală naţională şi internaţională
anterioară «TORRES» — Risc de confuzie — Respingerea opoziţiei"

1.

Marcă comunitară — Definiţia şi dobândirea mărcii comunitare — Motive
relative de refuz — Opoziţie din partea titularului unei mărci anterioare
identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau
similare [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se
vedea punctul 32)
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