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Sökandens yrkanden

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det beslut som fattades av första överklagandenämnden den 10 april 2008 i ärende R 709/2007-1,
delgivet den 15 april 2008,

— ogiltigförklara det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 8 april
2008 (ärende R 877/2004-4),

— förplikta svaranden att ersätta de ersättningsgilla rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna i ursprungsförfarandet
och inbegripet kostnaderna för intervenienten.

— stryka gemenskapsvarumärke nr 505 552 ”ALASKA” ur
varumärkesregistret på grund av bestående registreringshinder,

Grunder och huvudargument

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna;

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om
ogiltigförklaring: Figurmärket ”Bahman” för varor i klass 34
(gemenskapsvarumärke nr 427 336)

— i andra hand yrkas att gemenskapsvarumärke nr 505 552
”ALASKA” inte ska äga giltighet, åtminstone för följande
varor: ”mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker” i klass 32.

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden
Grunder och huvudargument
Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket: AD
Bulgartabac Holding.
Annulleringsenhetens beslut: Det berörda gemenskapsvarumärket
ogiltigförklaras.

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om
ogiltigförklaring: Bildmärket ALASKA för varor i klass 32
(gemenskapsvarumärke nr 505 552).
Innehavare av gemenskapsvarumärket: Schwarzbräu GmbH.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslås.
Grunder: Det beaktades inte att villkoren för att uppta AD
Bulgartabac Holdnings ansökan om ogiltigförklaring, vilka ska
beaktas ex officio, strider mot gemenskapsrätten, förordning
(EG) nr 40/94 (1) och andra principer för förfarandet.

Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket:
Klaganden.
Annulleringsenhetens beslut: Ansökan om ogiltigförklaring av det
berörda varumärket avslås.
Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslås.

(1) Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1).

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 i förordning
nr 40/94 (1).

(1) Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1).

Talan väckt den 13 juni 2008 – Mineralbrunnen
Rhön-Sprudel Egon Schindel mot harmoniseringsbyrån
(Mål T-225/08)
(2008/C 223/82)
Ansökan är avfattad på tyska

Talan väckt den 13 juni 2008 – Mineralbrunnen
Rhön-Sprudel Egon Schindel mot harmoniseringsbyrån –
Schwarzbräu (Alaska)
(Mål T-226/08)
(2008/C 223/83)

Parter

Ansökan är avfattad på tyska

Sökande: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel
(Ebersburg, Tyskland) (ombud: advokat P. Wadenbach)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller).

Parter

Motpart vid överklagandenämnden: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Tyskland)

Sökande: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH
(Ebersburg, Tyskland) (ombud: advokaten P. Wadenbach)
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Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller).

30.8.2008

Talan väckt den 17 juni 2008 – Asenbaum Fine Arts mot
harmoniseringsbyrån (WIENER WERKSTÄTTE)
(Mål T-230/08)

Motpart vid överklagandenämnden: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Tyskland)

(2008/C 223/84)
Rättegångsspråk: tyska

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

Parter

— ogiltigförklara det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 8 april
2008 (ärende R 1124/2004-4),

Sökande: Asenbaum Fine Arts (London, Förenade kungariket)
(ombud: advokat P. Vögel)

— helt ogiltigförklara gemenskapsvarumärke nr 505 503
”Alaska” på grund av bestående absoluta registreringshinder,

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna,

Sökandens yrkanden

— i andra hand ogiltigförklara gemenskapsvarumärke
nr 505 503 ”Alaska” åtminstone beträffande följande varor:
”Mineralvatten och kolsyrat vatten och andra alkoholfria
drycker i klass 32”.

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

Grunder och huvudargument
Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om
ogiltigförklaring: Ordmärket ”Alaska” för varor i klass 32
(gemenskapsvarumärke nr 505 503).
Innehavare av gemenskapsvarumärket: Schwarzbräu GmbH.
Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket:
Sökanden
Annulleringsenhetens beslut: Yrkandet om ogiltigförklaring av det
ifrågavarande varumärket bifalls till viss del.

— ändra det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån
för harmonisering inom den inre marknaden fattade den
10 april 2008 i ärende R 1573/2006-4 så, att klagandens
överklagande av den 29 november 2006 bifalls i dess helhet
alternativt i den del som avser klasserna 6, 11 (med
undantag av lampor (elektriska), belysningslampor,
taklampor och golvlampor), 14 (med undantag av bonbonjärer) och 34,
alternativt ogiltigförklara det angripna beslutet och återförvisa ärendet för ny prövning vid harmoniseringsbyrån, och
— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta kostnaderna för
förfarandet samt rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”WIENER WERKSTÄTTE”
för varor i klasserna 6, 11, 14, 16, 20, 21 och 34 (ansökan
nr 4 133 501).
Granskarens beslut: Ansökan avslås.

Överklagandenämndens beslut: Det överklagade beslutet upphävs
och yrkandet om ogiltigförklaring av det ifrågavarande varumärket ogillas.
Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b, c och g i förordning
(EG) nr 40/94 (1).

(1) Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1).

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslås.
Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning
(EG) nr 40/94 (1) eftersom det varumärke som ansökan avser
varken är beskrivande eller saknar särskiljningsförmåga.

(1) Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva,
område 17, volym 2, s. 3).

