UPPLYSNING OM OPUBLICERADE AVGÖRANDEN

Saken
Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagande
nämnd den 25 april 2008 (ärende R 562/2007-4) om registrering av ordkännetecknet
PASSION FOR BETTER FOOD som gemenskapsvarumärke.

Domslut
1)

Talan ogillas.

2)

Vion NV ska ersätta rättegångskostnaderna.

Tribunalens dom (femte avdelningen) av den 23 september 2011 —
NEC Display Solutions Europe mot harmoniseringsbyrån — C More
Entertainment (see more)

(mål T-501/08)

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av figurmärket see more — De äldre nationella ordmärkena
CMORE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i
förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)”

1. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke —
Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller
liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska
eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket (Rådets
förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 21, 22 och 58)
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2. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke —
Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller
liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska
eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Det
äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga — Av betydelse (Rådets förordning
nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkt 57)

Saken
Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd medde
lade den 28 augusti 2008 (ärende R 1388/2007-4) om ett invändningsförfarande mel
lan C More Entertainment AB och NEC Display Solutions Europe GmbH.

Domslut
1)

Talan ogillas.

2)

NEC Display Solutions Europe GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Tribunalens beslut (tredje avdelningen) av den 23 september 2011 —
Vivendi mot kommissionen

(ärende T-567/10)

”Talan om ogiltigförklaring — Kommissionens beslut att inte vidta åtgärder mot en
medlemsstat i anledning av ett påstått åsidosättande av artikel 106 FEUF — Rättsakt
mot vilken talan kan väckas föreligger inte — Avvisning”
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