INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Výrok
1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd je povinná nahradiť trovy konania.

Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. septembra 2011 —
El Jirari Bouzekri/ÚHVT — Nike International (NC NICKOL)

(vec T-207/09)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej
ochrannej známky Spoločenstva NC NICKOL — Skoršia obrazová ochranná
známka Spoločenstva NIKE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia
pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 5
nariadenia č. 40/94“

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 [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8
ods. 5] (pozri body 29 – 31)

Predmet
Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. februára
2009 (vec R 554/2008-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami
Nike International Ltd a Mustaphom El Jirari Bouzekrim
II - 324*

INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Výrok
1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnú
torného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 25. februára 2009 (vec
R 554/2008-2) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania,
ktoré vynaložila Mustapha El Jirari Bouzekri. Nike International Ltd znáša
svoje vlastné trovy konania.

Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. septembra 2011 —
Brighton Collectibles/ÚHVT — Felmar (BRIGHTON)
(vec T-403/10)
„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej
ochrannej známky Spoločenstva BRIGHTON — Národné slovné a obrazové
ochranné známky BRIGHTON a iné skoršie označenia BRIGHTON — Relatívne
dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia
(ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009“

Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky
Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo
podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo
služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou [nariadenie Rady
č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 44 – 47)

Predmet
Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júna
2010 (vec R 408/2009-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami
Brighton Collectibles, Inc., a Felmar
II - 325*

