INFORMAȚII PRIVIND DECIZIILE NEPUBLICATE

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 27 august
2008 (cauza R 849/2007-2) privind o procedură de opoziție între adidas AG și Patrick
Holding ApS

Dispozitivul
1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă adidas AG la plata cheltuielilor de judecată.

Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 29 septembrie 2011 —
New Yorker SHK Jeans/OAPI – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE)

(Cauza T-415/09)

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii
comunitare verbale FISHBONE — Marca națională figurativă anterioară FISHBONE
BEACHWEAR — Motiv relativ de refuz — Refuz parțial de înregistrare — Utilizare
serioasă a mărcii anterioare — Luarea în considerare a unor probe suplimentare —
Motivare — Dovada utilizării serioase — Risc de confuzie — Articolul 42 alineatele
(2) și (3) și articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Norma
22 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Articolul 75
din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf și al
doilea paragraf litera (a) și articolul 42 alineatele (2), (3) și (5) din Regulamentul
nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”
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1. Marcă comunitară — Observații ale terților și opoziție — Examinarea opoziției —
Dovadă a utilizării mărcii anterioare — Termen stabilit de Oficiu — Furnizarea
de elemente de probă suplimentare după expirarea termenului, însă în prezența
unor elemente noi — Admisibilitate [Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei, art. 1
norma 22 alin. (1)] (a se vedea punctele 27 și 31)

2. Marcă comunitară — Observații ale terților și opoziție — Examinarea opoziției —
Dovadă a utilizării mărcii anterioare — Utilizare serioasă — Noțiune — Criterii
de apreciere [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 42 alin. (2) și (3)] (a se
vedea punctele 51-53)

3. Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive
relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau
similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de
confuzie cu marca anterioară [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8
alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 87, 94 și 97)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 30 iulie
2009 (cauza R 1051/2008-1) privind o procedură de opoziție între Vallis K. – Vallis A.
& Co. OE și New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Dispozitivul
1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de
judecată.
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