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Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— Constatarea faptului că Comisia a încălcat dispozițiile acordului de finanțare nr. ARTreat — 224297, în contextul celui
de al șaptelea program-cadru de cercetare (PC7), dispunând rambursarea sumei de 258 479,21 de euro;
— Obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.
1. Primul motiv:
— întemeiat pe depășirea limitelor obiectului auditului efectuat și exploatarea ulterioară neautorizată a rezultatelor
acestuia;
2. Al doilea motiv:
— întemeiat pe neluarea în considerare a formularului C semnat de beneficiar, în condițiile în care Comisia a solicitat
depunerea acestui document, și pe neluarea în considerare a probei, sub forma declarației unui angajat care confirma
imposibilitatea de a obține documente de la coordonatorului consorțiului;
3. Al treilea motiv:
— întemeiat pe neluarea în considerare a noilor observații și comentarii referitoare la punctul II.22.5. din anexa la
acord, în condițiile în care Comisia a solicitat beneficiarului să le prezinte, fixând și un termen în acest scop.

Acțiune introdusă la 26 august 2014 – Frinsa del Noroeste/OAPI – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)
(Cauza T-638/14)
(2014/C 380/23)
Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola
Părțile
Reclamantă: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spania) (reprezentant: J. Botella Reyna, avocat)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brazilia)

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— pronunţarea unei hotărâri de respingere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 10 329 721 FRISA pentru
produse din clasa 29 și pentru servicii din clasele 35 și 39.

Motivele și principalele argumente
Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs
Marca comunitară vizată: marca figurativă care conține elementul verbal „FRISA” pentru produse și servicii din clasele 29, 35
și 39 – cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 10 329 721
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Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: reclamanta
Marca sau semnul invocat: marca figurativă care conține elementul verbal „Frinsa” pentru produse din clasa 29
Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția
Decizia camerei de recurs: anulează decizia diviziei de opoziție și respinge în totalitate opoziția
Motivele invocate: în decizia din 1 iulie 2014 din cauzele conexate R 1547/2013-4 și R 1851/2013-4, Camera a patra de
recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) nu a examinat
argumentele reclamantei având în vedere că s-a limitat să soluționeze în mod identic cele două cauze, examinând numai
dovada utilizării prezentată în cursul procedurii

Acțiune introdusă la 28 august 2014 – Dellmeier/OAPI – Dell (LEXDELL)
(Cauza T-641/14)
(2014/C 380/24)
Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza
Părțile
Reclamantă: Alexandra Dellmeier (München, Germania) (reprezentant: J. Khöber, avocat)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Dell, Inc. (Round Rock, USA)

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea Deciziei R 0966/2013-2 pronunțată la 4 iunie 2014 de Camera a doua de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) în ceea ce privește procedura de opoziție B
1 698 2892 introdusă împotriva cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 008114779 „LEXDELL” și respingerea
opoziției în integralitate;
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul procedurii în fața Tribunalului;
— stabilirea unei date pentru o ședință în eventualitatea în care Tribunalul nu se poate pronunța fără o astfel de ședință.

Motivele și principalele argumente
Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta.
Marca comunitară vizată: marca verbală comunitară „LEXDELL” pentru produse și servicii din clasele 16, 25, 41 și 45 –
cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8 114 779.
Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de
recurs.
Marca sau semnul invocat: marca comunitară figurativă care conține elementul verbal „DELL” înregistrat cu nr. 6 420 641.
Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția.

