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C 439/27

Tribunalens dom av den 24 oktober 2014 – Grau Ferrer mot harmoniseringsbyrån
(Mål T-543/12) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av figurmärket Bugui va — Äldre nationellt figurmärke Bugui och äldre
gemenskapsfigurmärke — Relativt registreringshinder — Avslag på invändningen — Artikel 76.2 i
förordning (EG) nr 207/2009 — Det äldre varumärkets existens — Bevisning som lagts fram inför
överklagandenämnden till stöd för invändningen har inte beaktats — Överklagandenämndens utrymme
för skönsmässig bedömning — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Artikel 15.1 andra
stycket a i förordning nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Formskillnader avseende
beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan)
(2014/C 439/36)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Spanien) (ombud: advokaten J. Carbonell Callicó)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
(ombud: S. Palmero Cabezas och A. Folliard-Monguiral)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Spanien) och Alberto
Rubio Ferrer (Xeraco) (ombud: advokaten A. Cañizares Doménech)

Saken
Talan angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den
11 oktober 2012 (de förenade ärendena R 274/2011-4 och R 520/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan å ena
sidan Xavier Grau Ferrer och å andrasidan Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer.

Domslut
1) Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 11 oktober 2012 (de förenade ärendena R 274/2011-4 och R 520/2011-4)
ogiltigförklaras.
2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Xavier Grau Ferrers rättegångskostnader.
3) Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer ska ersätta sina rättegångskostnader.
(1)

EUT C 55, 23.2.2013.

Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 oktober 2014 – Holistic Innovation Institute mot
REA
(Mål T-706/14 R)
(Interimistiskt förfarande — Projekt som finansieras av Europeiska unionen inom området för forskning
och teknisk utveckling — Beslut att avslå deltagande i vissa projekt — Ansökan om uppskov med
verkställighet — Åsidosättande av formföreskrifter — Avvisning)
(2014/C 439/37)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spanien) (ombud: advokaten R. Muñiz García)
Svarande: Genomförandeorganet för forskning (REA) (ombud G. Gascard)

