INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 27 au
gustus 2008 (zaak R 849/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen adidas AG en
Patrick Holding ApS

Dictum
1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

adidas AG wordt verwezen in de kosten.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011 —
New Yorker SHK Jeans/BHIM — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)

(Zaak T-415/09)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor
gemeenschapswoordmerk FISHBONE — Ouder nationaal beeldmerk FISHBONE
BEACHWEAR — Relatieve weigeringsgrond — Gedeeltelijke weigering van
inschrijving — Normaal gebruik van ouder merk — Inaanmerkingneming
van extra bewijsmateriaal — Motivering — Bewijs van normaal gebruik —
Verwarringsgevaar — Artikel 42, leden 2 en 3, en artikel 76, lid 2, van verordening
(EG) nr. 207/2009 — Regel 22, lid 2, tweede zin, van verordening (EG) nr. 2868/95 —
Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Artikel 15, lid 1, eerste alinea, en tweede
alinea, sub a, en artikel 42, leden 2, 3 en 5, van verordening nr. 207/2009 — Artikel 8,
lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009”
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1. Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van
oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Termijn gesteld door Bureau —
Overlegging van extra bewijselementen na verstrijken van termijn wanneer nieuwe
gegevens aan licht zijn — Toelaatbaarheid (Verordening nr. 2868/95 van de
Commissie, art. 1, regel 22, lid 1) (cf. punten 27, 31)

2. Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van
oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Begrip —
Beoordelingscriteria (Verordening nr. 207/09 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3)
(cf. punten 51-53)

3. Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve
weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder
merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar
voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 207/09 van de Raad, art. 8, lid 1,
sub b) (cf. punten 87, 94, 97)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 30 juli
2009 (zaak R 1051/2008-1) betreffende een oppositieprocedure tussen Vallis K. —
Vallis A. & Co. OE en New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Dictum
1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.
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