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Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)
Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie (Hamburg)
Concluziile
Reclamantul solicită Tribunalului:
— Anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene
și modele industriale) din 30 ianuarie 2012 (cauza
R 600/2011-4) în măsura în care a refuzat înregistrarea
mărcii „Klassiklotterie”;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
Motivele și principalele argumente
Solicitantul mărcii comunitare: reclamantul
Marca comunitară vizată: marca verbală „Klassiklotterie” pentru
produse și servicii din clasele 28, 35 și 41 (cererea nr.
8 554 354)

9.6.2012

— Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 19
ianuarie 2012 pronunțate în calea de atac din cauza
R 542/2011-1 privind cererea de înregistrare a unei mărci
comunitare, nr. 9 554 171;
— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente
procedurii, inclusiv a cheltuielilor efectuate în cursul
procedurii din calea de atac.
Motivele și principalele argumente
Marca comunitară vizată: marca tridimensională care reprezintă
forma unui oval, pentru produse din clasele 16 și 30 (cererea de
înregistrare nr. 9 554 171).
Decizia examinatorului: respinge cererea de înregistrare.
Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.
Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (c)
și (b) din Regulamentul nr. 207/2009, întrucât marca a cărei
înregistrare se solicită ar avea caracter distinctiv și nu ar fi
descriptivă pentru produsele în cauză.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: NKL
Nordwestdeutsche Klassenlotterie
Marca sau semnul invocat: marca verbală germană „NKL-Klassik
lotterie” pentru produse și servicii din clasele 16, 35 și 41
(marca nr. 2 904 650)

Acțiune introdusă la 10 aprilie 2012 — Alstom și
alții/Comisia
(Cauza T-164/12)

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

(2012/C 165/54)

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac
Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul nr. 207/2009, având în vedere că nu există
niciun risc de confuzie între mărcile în conflict.

Acțiune introdusă la 5 aprilie 2012 — Sweet Tec/OAPI
(Forma unui oval)
(Cauza T-156/12)
(2012/C 165/53)
Limba de procedură: germana

Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamante: Alstom (Levallois Perret, Franța), Alstom Holdings
(Levallois Perret), Alstom Grid SAS (Paris, Franța) și Alstom Grid
AG (Oberentfelden, Elveția) (reprezentanți: J. Derenne, avocat, N.
Heaton, P. Chaplin și M. Farley, solicitors)
Pârâtă: Comisia Europeană
Concluziile
Reclamantele solicită Tribunalului:

Părțile
Reclamantă: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Germania) (repre
zentant: T. Nägele, avocat)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

— Anularea Deciziei Comisiei din 26 ianuarie 2012 cuprinsă în
scrisorile nr. D/2012/006840 și nr. D/2012/006863 de a
transmite High Court of England and Wales anumite
documente pe care reclamantele (sau predecesorii acestora)
le-au furnizat Comisiei în cursul anchetei pe care aceasta a
desfășurat-o în cazul COMP/F/38.899 — Gas Insulated Swit
chgear (JO 2008 C 5, p. 7) și

Concluziile
Reclamanta solicită:

— obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

