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Navajana znamka ali znak: besedna znamka „LOEWE SOUNDVISION“ – znamka Skupnosti št. 5 798 228
Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru
Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi in dovolitev registracije sporne znamke Skupnosti
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Tožba, vložena 12. avgusta 2014 – Bice International proti UUNT – Bice (bice)
(Zadeva T-624/14)
(2014/C 351/36)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščinaa
Stranke
Tožeča stranka: Bice International Ltd (Dubaj, Združeni arabski emirati) (zastopnik: N. Gibb, Solicitor)
Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bice AG (Baar, Švica)

Predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:
— odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 23. maja 2014
v zadevi R 1249/2013-1, naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „bice“ za proizvode in storitve iz razredov 29,
30 in 43 – registracija znamke Skupnosti št. 5 126 693
Imetnik znamke Skupnosti: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe
Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: prijavitelj
Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: zatrjuje se, da prijava znamke Skupnosti ni bila vložena v dobri veri v smislu
člena 52(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti in da je bila registrirana v nasprotju s členom 53(1)(a) v povezavi s členoma 8(1)
(a) in 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti
Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti v celoti
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 52(1)(b), 53(1)(a) v povezavi s členoma 8(1)(a) in 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti.

Tožba, vložena 18. avgusta 2014 – Wm. Wrigley Jr. proti UUNT (krogla)
(Zadeva T-625/14)
(2014/C 351/37)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Združene države) (zastopniki: M. Kinkeldey, S. Brandstätter in
C. Schmitt, odvetniki)

