INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH je povinná nahradiť trovy konania.

Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. júla 2010 —
Valigeria Roncato/ÚHVT — Roncato (CARLO RONCATO)

(vec T-124/09)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej
ochrannej známky Spoločenstva CARLO RONCATO — Nezapísané národné
obrazové ochranné známky RV RONCATO a slovná ochranná známka
RONCATO — Skoršia národná obrazová ochranná známka RV RONCATO
a skoršia národná slovná ochranná známka RONCATO — Neexistencia
nebezpečenstva neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti
a dobrého mena skorších ochranných známok — Existencia náležitého dôvodu
na používanie prihlasovanej ochrannej známky — Relatívne dôvody zamietnutia —
Článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia
(ES) č. 207/2009]“

1. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky
Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa nezapísanej
ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku —
Podmienky (nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 4) (pozri bod 18)
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2. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky
Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej
alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno — Ochrana skoršej
ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú
podobné — Podmienky — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti
alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky (nariadenie Rady č. 40/94, článok 8
ods. 5) (pozri body 45, 47 – 51)

Predmet

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. januára 2009 (veci
R 237/2008-1 a R 263/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Valigeria
Roncato SpA a Roncato Srl

Údaje týkajúce sa veci

Prihlasovateľ ochrannej známky
Spoločenstva:

Roncato Srl

Prihlasovaná ochranná známka
Spoločenstva:

slovná ochranná známka CARLO
RONCATO pre tovary v triedach 3, 9 a 14 –
prihláška č. 4631719

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia,
ktoré je základom námietky:

Valigeria Roncato SpA

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je
základom námietky:

talianska obrazová ochranná známka
RV RONCATO (č. 662773), talianska slovná
ochranná známka RONCATO (č. 510528)
a nezapísané talianske obrazové ochranné
známky RV RONCATO
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Rozhodnutie námietkového oddelenia:

čiastočné vyhovenie námietke

Rozhodnutie odvolacieho senátu:

zamietnutie námietky a vyhovenie prihláške
v celom rozsahu

Výrok
1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Valigeria Roncato SpA je povinná nahradiť trovy konania.

Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 8. júla 2010 —
Evropaïki Dynamiki/EEA

(vec T-331/06)

„Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie EEA — Poskytovanie
poradenských služieb v oblasti informatiky — Zamietnutie ponuky — Žaloba
o neplatnosť — Právomoc Všeobecného súdu — Kritériá hodnotenia ponúk určené
v súťažných podkladoch — Čiastkové kritériá — Zjavne nesprávne posúdenie —
Povinnosť odôvodnenia“

1. Žaloba o neplatnosť — Akty, ktoré možno napadnúť žalobou — Akty so záväznými
právnymi účinkami — Akty prijaté Európskou environmentálnou agentúrou
(článok 230 ES) (pozri body 31, 32, 34, 35, 38, 39)
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