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Concluziile reclamantului

C 223/47

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Deutschland)

— Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs din 10 aprilie
2008 — R 709/2007-1, notificată la 15 aprilie 2008;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată recuperabile, care includ cheltuielile efectuate în cadrul procedurii
inițiale, inclusiv cele efectuate de către intervenientă,
— în subsidiar, în urma anulării Deciziei din 10 aprilie 2008 și
a celei din 7 martie 2007 — 1415 — declararea faptului că
cererea intervenientei din 8 noiembrie 2005 era inadmisibilă.
Motivele și principalele argumente
Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca figurativă „Bahman” pentru produse și
servicii din clasa 34 (marca comunitară nr. 427 336)
Titularul mărcii comunitare: reclamanta
Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: AD Bulgartabac Holding
Decizia diviziei de anulare: declară nulitatea mărcii comunitare
vizate
Decizia camerei de recurs: respinge recursul reclamantei
Motivele invocate: neluarea în considerare din oficiu a condițiilor
de admisibilitate pe care trebuia să le respecte cererea formulată
de AD Bulgartabac Holding, ceea ce constituie o încălcare a
dreptului comunitar, respectiv a Regulamentului (CE)
nr. 40/94 (1) și a altor principii procedurale.
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( ) Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993
privind marca comunitară (JO 1994 L 11, p. 1, Ediție specială, 17/
vol. 1, p. 146).

Concluziile reclamantei
— Anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și
modele industriale) din 8 aprilie 2008 (cauza
R 877/2004-4);
— radierea completă a mărcii comunitare nr. 505 552
„ALASKA” din cauza existenței unui motiv absolut de refuz;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată;
— în subsidiar față de capătul al doilea de cerere, declararea
nulității mărcii comunitare nr. 505 552 „ALASKA” cel puțin
în privința următoarelor produse: „Ape minerale și gazoase
și alte băuturi nealcoolice din clasa 32”.
Motivele și principalele argumente
Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca figurativă „ALASKA” pentru produse din
clasa 32 (marca comunitară nr. 505 552).
Titularul mărcii comunitare: Schwarzbräu GmbH.
Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta.
Decizia diviziei de anulare: respinge cererea de declarare a nulității
mărcii vizate
Decizia camerei de recurs: respinge recursul reclamantei.
Motivele invocate: încălcarea articolului 7 literele (b), (c) și (g) din
Regulamentul (CE) nr. 40/94 (1).

(1) Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993
privind marca comunitară (JO 2004 L 11, p. 1, Ediție specială, 17/
vol. 1, p. 146).

Acțiune introdusă la 13 iunie 2008 — Mineralbrunnen
Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/OAPI — Schwarzbräu
GmbH (ALASKA)
(Cauza T-225/08)

Acțiune introdusă la 13 iunie 2008 — Mineralbrunnen
Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/OAPI — Schwarzbräu
GmbH (Alaska)

(2008/C 223/82)
(Cauza T-226/08)
Limba în care a fost formulată acțiunea: germana
(2008/C 223/83)
Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile
Reclamantă: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH
(Ebersburg, Germania) (reprezentant: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

Părțile
Reclamantă: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH
(Ebersburg, Germania) (reprezentant: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)
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Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)
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Acțiune introdusă la 17 iunie 2008 — Asenbaum Fine Arts
Ltd/OAPI (WIENER WERKSTÄTTE)
(Cauza T-230/08)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)

(2008/C 223/84)
Limba de procedură: germana

Concluziile reclamantului

— Anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și
modele industriale) din 8 aprilie 2008 (cauza
R 1124/2004-4);
— radierea completă a mărcii comunitare nr. 505 503 „Alaska”
din cauza existenței unui motiv absolut de refuz

Părțile
Reclamantă: Asenbaum Fine Arts Ltd (London, Regatul Unit)
(reprezentant: P. Vögel, Rechtsanwalt)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată;
Concluziile reclamantei
— în subsidiar față de capătul al doilea de cerere, declararea
nulității mărcii comunitare nr. 505 503 „Alaska” cel puțin în
privința următoarelor produse: „Ape minerale și gazoase și
alte băuturi nealcoolice din clasa 32”.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „Alaska” pentru produse din
clasa 32 (marca comunitară nr. 505 503).

Titularul mărcii comunitare: Schwarzbräu GmbH.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: reclamanta.

Decizia diviziei de anulare: admite în parte cererea de declarare a
nulității mărcii vizate.

— Modificarea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne din 10 aprilie
2008 (cauza R 1573/2006-4) în sensul admiterii în tot a
recursului formulat de reclamantă la 29 noiembrie 2006
sau, în subsidiar, a admiterii acestuia în parte, în privința
claselor 6, 11 [cu excepția lămpilor (electrice), a veiozelor, a
plafonierelor și a lampadarelor], 14 (cu excepția bombonierelor) și 34;
în subsidiar, anularea deciziei atacate și trimiterea cauzei spre
completarea procedurii Oficiului pentru Armonizare în
cadrul Pieței Interne;
— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a
cheltuielilor efectuate în recurs.

Motivele și principalele argumente
Marca comunitară vizată: marca verbală „WIENER WERKSTÄTTE”
pentru produse din clasele 6, 11, 14, 16, 20, 21 și 34 (cererea
de înregistrare nr. 4 133 501)
Decizia examinatorului: respinge înregistrarea

Decizia camerei de recurs: anulează decizia atacată și respinge
cererea de declarare a nulității mărcii vizate.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 literele (b), (c) și (g) din
Regulamentul (CE) nr. 40/94 (1).

(1) Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993
privind marca comunitară (JO 2004 L 11, p. 1, Ediție specială, 17/
vol. 1, p. 146).

Decizia camerei de recurs: respinge recursul
Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b)
și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (1), întrucât marca solicitată nu este nici descriptivă, nici lipsită de caracter distinctiv.

(1) Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993
privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/
vol. 1, p. 146).

