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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)
Den anden part i sagen for appelkammeret: NKL Nordwestdeutsche
Klassenlotterie (Hamburg)
Sagsøgerens påstande
— Afgørelse truffet den 30. januar 2012 af Fjerde Appel
kammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemærker og Design) (sag R 600/2011-4) annul
leres for så vidt som registreringen af varemærket »Klas
siklotterie« derved blev afslået.

9.6.2012

Sagsøgerens påstande
— Afgørelse truffet den 19. januar 2012 af Første Appel
kammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemærker og Design) (sag R 542/2011-1)
vedrørende
EF-varemærkeansøgning
nr.
9 554 171
annulleres.
— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkost
ninger, herunder de omkostninger, der påløb under
klagesagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkost
ninger.

Det omhandlede EF-varemærke: Et tredimensionalt varemærke, der
forestiller en ovals form, for varer i klasse 16 og 30 (ansøgning
nr. 9 554 171)

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Ansøger om EF-varemærket: Hans Gerd Schulze
Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »Klassiklotterie« for
varer og tjenesteydelser i klasse 28, 35 og 41 (ansøgning nr.
8 554 354)
Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:
NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie
Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Det tyske
ordmærke »NKL-Klassiklotterie« for varer og tjenesteydelser i
klasse 16, 35 og 41 (varemærke nr. 2 904 650)

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen
Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i
forordning nr. 207/2009, da det ansøgte varemærke har
særpræg og ikke er beskrivende for de omtvistede varer.

Sag anlagt den 10. april 2012 — Alstom m.fl. mod
Kommissionen
(Sag T-164/12)

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

(2012/C 165/54)
Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen
Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i
forordning nr. 207/2009, da der ikke er risiko for forveksling
mellem de omtvistede varemærker.

Sag anlagt den 5. april 2012 — Sweet Tec mod KHIM
(En ovals form)
(Sag T-156/12)
(2012/C 165/53)

Processprog: engelsk
Parter
Sagsøgere: Alstom (Levallois Perret, Frankrig); Alstom Holdings
(Levallois Perret); Alstom Grid SAS (Paris, Frankrig) og Alstom
Grid AG (Oberentfelden, Schweiz) (ved advokat J. Derenne, og
solicitors N. Heaton, P. Chaplin og M. Farley)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Sagsøger: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Tyskland) (ved advokat
T. Nägele)

— Kommissionens beslutning af 26. januar 2012, som er inde
holdt i skrivelser nr. D/2012/006840 og D/2012/006863,
om at udlevere visse dokumenter, som sagsøgerne (eller
deres forgængere) havde overdraget til Kommissionen
under forløbet af undersøgelsen i sag COMP/F/38.899 —
GIS-anlæg (EUT 2008 C 5, s. 7), til High Court of
England and Wales, annulleres.

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM)

— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgers omkost
ninger.

Processprog: tysk
Parter

