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Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „FOREVER“ za
proizvode iz razredov 3, 5, 30, 31 in 32 – prijava znamke
Skupnosti št. 5617089

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „Impulso creador“
za različne proizvode in storitve, pri čemer so storitve iz
razredov 35, 36, 37 in 42 – prijava znamke Skupnosti
št. 6146187

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka pred odborom za pritožbe
Navajana znamka ali znak: figurativna znamka „4 EVER“, regi
strirana na Portugalskem pod št. 297697, za proizvode iz
razreda 32
Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št.
207/2009, ker odbor za pritožbe: (i) ni pravilno presodil
dokaza o uporabi, ki ga je predložila druga stranka pred
odborom za pritožbe; (ii) ni prepoznal fonetičnih razlik med
nasprotujočima si znamkama; (iii) ni prepoznal pomenskih
razlik med nasprotujočima si znamkama; in (iv) ni prepoznal
vizualnih razlik med nasprotujočima si znamkama.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka pred odborom za pritožbe
Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: španska regi
stracija figurativne znamke „IMPULSO“ št. 2633891 za storitve
iz razredov 35 in 42, registracija figurativne znamke Skupnosti
„IMPULSO“ št. 4438206 za storitve iz razredov 35 in 42
Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št.
207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe napačno presodil
različen celoten vtis nasprotujočih si znamk.

Tožba, vložena 7. oktobra 2011 – Chivas proti UUNT –
Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)
Tožba, vložena 29. septembra 2011 – Evonik Industries
proti UUNT – Impulso Industrial Alternativo (Impulso
creador)

(Zadeva T-530/11)
(2011/C 362/29)

(Zadeva T-529/11)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

(2011/C 362/28)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke
Tožeča stranka: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Združeno
kraljestvo) (zastopnik: A. Carboni, Solicitor)

Stranke
Tožeča stranka: Evonik Industries AG (Essen, Nemčija) (zastopnik:
J. Albrecht, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Glencairn Scotch Whisky
Co. Ltd (Glasgow, Združeno kraljestvo)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Impulso Industrial Alter
nativo, SA (Madrid, Španija)

Predloga

Predloga
— Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje
na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 20. junija
2011 v zadevi R 1101/2010-2 naj se razveljavi in
— toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

— Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 14. julija 2011 v
zadevi R 2334/2010-1 naj se razveljavi in prijava vrne
UUNT, da nadaljuje postopek; in
— toženi stranki in morebitnim intervenientom naj se naloži
plačilo stroškov, tako njihovih lastnih kot stroškov tožeče
stranke, glede tega postopka in postopka s pritožbo pred
odborom za pritožbe.
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Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka
Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „CHIVALRY“ za
proizvode in storitve iż razredov 33, 35 in 41 – prijava znamke
Skupnosti št. 6616593
Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka v postopku pred odborom za pritožbe
Navajana znamka ali znak: figurativna znamka „CHIVALRY“, regi
strirana v Združenem kraljestvu pod št. 1293610, za proizvode
iż razreda 33; figurativna znamka „CHIVALRY SPECIAL
RESERVE SCOTCH WHISKY“, registrirana v Združenem kralje
stvu pod št. 2468527, za proizvode iż razreda 33; v Zdru
ženem kraljestvu neregistrirana znamka, ki jo sestavlja beseda
„CHIVALRY“ in ki se v gospodarskem prometu uporabljala za
viski
Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 8(1)(b), 76(1) in 75
Uredbe Sveta št. 207/2009, ker: (i) je odbor za pritožbe
napačno ugotovil dejstva glede značilnosti upoštevne javnosti
in te ugotovitve ni obrazložil; (ii) podredno glede (i), je odbor
za pritožbe ugotovil, da je upoštevni potrošnik „posebej
pozoren na znamko in zvest določeni znamki“, pri čemer ni
upošteval, da bi bila zaradi teh značilnosti pozornost upoštev
nega potrošnika povečana in s tem zmanjšana verjetnost zmede;
(iii) odbor za pritožbe ni upošteval pomembnih navodil Sodišča
in je pri primerjavi znamk uporabil napačen pristop; (iv) je
odbor za pritožbe napačno ocenil besedo „CHIVALRY“ kot
prevladujoči vizualni element prejšnje znamke in je nepravilno
sklepal, da imajo ostali figurativni in besedni elementi le
drugotni pomen; (v) je odbor za pritožbe napačno menil, da
je bilo mogoče glede slišne primerjave znamk uporabiti enak
pristop kot glede vizualne primerjave; in (vi) je odbor za
pritožbe napačno presodil verjetnost zmede.

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Società Italiana Calzature
SpA (Milano, Italija)
Predloga
— Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje
na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 9. avgusta
2011 v zadevi R 2519/2010-4 naj se razveljavi; in
— toženi stranki naj se naloži plačilo svojih stroškov in stro
škov tretjih strank, vključno s stroški, nastalimi v pritož
benem postopku in v postopku z ugovorom.
Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka
Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v črni in beli
barvi „Snickers“ za proizvode iz razredov 8, 9 in 25 – prijava
znamke Skupnosti št. 3740719
Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka pred odborom za pritožbe
Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: italijanska regi
stracija besedne znamke „KICKERS“ št. 348149 za proizvode iz
razredov 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 in 33
Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru glede vseh izpod
bijanih proizvodov
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št.
207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da
obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko in znamko,
navajano v postopku z ugovorom.

Tožba, vložena 10. oktobra 2011 – Fundação Calouste
Gulbenkian proti UUNT – Gulbenkian (GULBENKIAN)
(Zadeva T-541/11)

Tožba, vložena 10. oktobra 2011 – Hultafors Group proti
UUNT – Società Italiana Calzature (Snickers)

(2011/C 362/31)

(Zadeva T-537/11)
(2011/C 362/30)

10.12.2011

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranke

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Tožeča stranka: Fundação Calouste Gulbenkian (Lizbona, Portu
galska) (zastopniki: G. Marín Raigal, P. López Ronda in G.
Macias Bonilla, odvetniki)

Tožeča stranka: Hultafors Group AB (Bollebygd, Švedska) (zastop
nika: A. Rasmussen in T. Swanstrøm, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Micael Gulbenkian
(Oeiras, Portugalska)

Stranke

