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Жалба, подадена на 11 януари 2011 г. — Timab Industries
и CFPR/Комисия

Жалба, подадена на 17 януари 2011 г. — El Corte
Inglés/СХВП — BA&SH (ba&sh)

(Дело T-14/11)

(Дело T-23/11)

(2011/C 80/42)

(2011/C 80/43)

Език на производството: френски

Език на жалбата: английски

Страни

Страни

Жалбоподатели: Timab Industries (Dinard, Франция) и Cie
financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo,
Франция) (представител: N. Lenoirt)

Жалбоподател: El Corte Inglés, SA (Мадрид, Испания) (предста
вители: M. López Camba и J. Rivas Zurdo, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)

Искания

Друга страна в производството пред апелативния състав:
BA&SH SAS (Париж, Франция)

Жалбоподателите искат от Общия съд да:
— отмени Решението,
— осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.
Правни основания и основни доводи
Жалбоподателите искат отмяна на Решението на Комисията от
17 ноември 2010 г., което съдържа мълчалив отказ да се пред
остави достъп до документи на Комисията относно откритата от
нея процедура по преписка COMP/38.866, касаеща картел на
европейския пазар на фосфатите за фураж.
В подкрепа на жалбата жалбоподателите привеждат следните две
правни основания:
1. Първото правно основание е изведено от нарушение на
задължението за изготвяне на мотиви, доколкото Комисията
не отговорила на потвърдителното искане за достъп до
нейното (или нейните) решения, определящи минималните
и максимални размери на евентуалните глоби, засягащи адре
сатите на Решение C(2010) 5004 окончателен, прието в
резултат на споразумение.
2. Второто правно основание е изведено от грешки при
прилагане на правото и явни грешки в преценката,
доколкото в производството за разглеждане на искането за
достъп до документите Комисията се позовала на член 4,
параграф 2, първо и трето тире, и на параграф 3, втора
алинея от Регламент № 1049/2001 (1), за да обоснове
отказа да предостави достъп. Жалбоподателите изтъкват, че
исканите документи:
— не са становища, а решения, за които не е установено, че
оповестяването им би засегнало сериозно процеса на
вземане на решения,
— не съдържат никакви чувствителни търговски данни,
— нямат никаква връзка с дейности по инспектиране,
разследване и одит.
(1) Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр.
43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3,
стр. 76).

Искания на жалбоподателя
— да се отмени Решение на втори апелативен състав на
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки,
дизайни и модели) от 7 октомври 2010 г. по преписка
R 94/2010-2;
— да се осъдят ответникът и другата страна в производството
пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.
Правни основания и основни доводи
Заявител на марката на Общността: другата страна в произ
водството пред апелативния състав
Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка
„ba&sh“ за стоки от класове 3, 14, 18 и 25 — заявка за
регистрация като марка на Общността № 5679758
Притежател на марката или знака, на която/който
е направено позоваване в подкрепа на възражението:
жалбоподателят
Марка или знак, на която/който е направено позоваване в
подкрепа на възражението: регистрация № 2211312 на
испанска цветна фигуративна марка „BASS10“ за стоки от клас
3; регистрация № 2140717 на испанска цветна фигуративна
марка „BASS10“ за стоки от клас 18; регистрация
№ 2140718 на испанска цветна фигуративна марка „BASS10“
за стоки от клас 25; регистрация № 2223832 на испанска
цветна фигуративна марка „BASS10“ за стоки от клас 14
Решение на отдела по споровете: отхвърля изцяло възражението.
Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.
Изложени правни основания: жалбоподателят счита, че оспор
ваното решение нарушава член 42, параграф 2 и член 42,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета, тъй
като апелативният състав неправилно е заключил, че не било
доказано реално използване на марката за разглежданите
стоки. Жалбоподателят счита също така, че оспорваното
решение нарушава член 8, параграф 1, буква б) от Регламент
(ЕО) № 207/2009 на Съвета, тъй като разглежданите марки са
дотолкова сходни, че се стига до объркване — стоките, които
обозначава спорната марка са отчасти идентични и отчасти
сходни с тези, които са обозначени с преди регистрираните
марки.

