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Προσφυγή της 8ης Νοεμβρίου 2010 — Seikoh Giken κατά
ΓΕΕΑ — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)
(Υπόθεση T-519/10)
(2011/C 13/61)

15.1.2011

Λόγοι ακυρώσεως: Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η προσβαλ
λόμενη απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών αντιβαίνει στις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, για το κοινοτικό σήμα,
καθόσον στηρίζεται σε πεπλανημένη ερμηνεία και εσφαλμένη εφαρ
μογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού
αυτού και της σχετικής νομολογίας.

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi,
Ιαπωνία) (εκπρόσωποι: G. Marin Raigal, P. Lopez Ronda και G.
Macias Bonilla, δικηγόροι)

Προσφυγή της 10ης Νοεμβρίου 2010 — Comunidad
Autónoma de Galicia κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-520/10)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Seiko Kabushiki
Kaisha (Chuo-ku, Ιαπωνία)
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγο
ράς της 12ης Αυγούστου 2010, στην υπόθεση R 1553/
2009-1·
— να απορρίψει στο σύνολό της την ανακοπή κατά της καταχω
ρίσεως του επίμαχου σήματος όσον αφορά τα προϊόντα της
κλάσεως 25·
— να διατάξει το καθού να καταχωρίσει το επίμαχο σήμα·
— να καταδικάσει το καθού στα έξοδα της παρούσας διαδικασίας,
και
— να καταδικάσει τον αντίδικο ενώπιον του τμήματος προσφυγών
στα έξοδα της παρούσας διαδικασίας, εφόσον παρέμβει στην
υπό κρίση υπόθεση.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύ
γουσα
Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα «SG SEIKOH GIKEN»
για προϊόντα των κλάσεων 3, 7 και 9 — αίτηση καταχωρίσεως
αριθ. 908461
Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήμα
τος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Το καταχωρισμένο υπ' αριθ. 2390953
κοινοτικό λεκτικό σήμα «SEIKO» προϊόντα και υπηρεσίες των κλά
σεων 1-42
Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Αποδοχή της ανακοπής
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απόρριψη της προσφυγής

(2011/C 13/62)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de
Compostela, Ισπανία) (εκπρόσωποι: S. Martínez Lage και H. Bro
kelmann, δικηγόροι)
Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την απόφαση Ν178/2010, της 29ης Σεπτεμβρίου
2010, με την οποία επιτρέπεται η υπέρ των παραγωγών ηλε
κτρικής ενέργειας στην Ισπανία αντιστάθμιση των υποχρεώσεων
δημόσιας υπηρεσίας, και
— να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα
Η προσβαλλόμενη απόφαση στην παρούσα διαδικασία είναι η ίδια
με εκείνη της υποθέσεως Τ-484/10, Gas Natural FENOSA SDG
κατά Επιτροπής.
Προς στήριξη των αιτημάτων της, η προσφεύγουσα προβάλλει τους
ακόλουθους λόγους:
— Προσβολή των διαδικαστικών δικαιωμάτων που προβλέπονται
από το άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και το άρθρο 6
του κανονισμού (ΕΚ) 65971999, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (1), καθό
σον η Επιτροπή δεν κίνησε την επίσημη διαδικασία εξετάσεως,
ενώ ήταν υποχρεωμένη να το πράξει δεδομένου ότι υφίστανται
σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της επίδικης ενισχύ
σεως με την κοινή αγορά.
— Παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) 1407/2002, της 23ης Ιουλίου
2002, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία
άνθρακα (2).
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— Παράβαση του άρθρου 106, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, στο μέτρο
που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αναγκαίου και της
αναλογικότητας που απαιτούνται από τη διάταξη αυτή προκει
μένου να μπορέσει να επιτραπεί η επίδικη ενίσχυση, η οποία
χορηγήθηκε από τις ισπανικές αρχές σε αντιστάθμιση του επι
πλέον κόστους που συνεπάγεται η υποχρέωση παροχής δημό
σιας υπηρεσίας.
— Παράβαση του άρθρου 34 ΣΛΕΕ, καθόσον η επίδικη ενίσχυση
αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, το οποίο δεν
δικαιολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 36 ΣΛΕΕ, από την ανα
γκαιότητα να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια.
— Η επίδικη ενίσχυση χορηγήθηκε αδικαιολογήτως επιπλέον της
ενισχύσεως που χορηγήθηκε στη βιομηχανία άνθρακα για την
περίοδο 2008-2010, αντίθετα προς τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 8, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1407/2002 του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα (3), νοθεύει δε σοβαρά
τον ανταγωνισμό στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4, στοιχεία δ' και ε',
του ίδιου κανονισμού.
— Παράβαση των άρθρων 11 και 191 ΣΛΕΕ και 3, παράγραφος
3, ΣΕΕ, καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά τη γνώμη
της προσφεύγουσας, δεν λαμβάνει υπόψη τις βλάβες που συνε
πάγεται για το περιβάλλον.
Τέλος, η προσφεύγουσα επικαλείται προσβολή του δικαιώματος
ιδιοκτησίας, το οποίο εγγυάται το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμε
λιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 83, σ. 1
(2) ΕΕ L 205, σ. 18.
(3) ΕΕ L 205, σ. 1.

Προσφυγή της 8ης Νοεμβρίου 2010 — Hell Energy κατά
ΓΕΕΑ — Hansa Mineralbrunnen (HELL)
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ράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 5ης
Αυγούστου 2010 στην υπόθεση R 1517/2009-1·
— να κάνει δεκτή την υπ' αριθ. αίτηση 5937107 καταχωρίσεως
κοινοτικού σήματος·
— να καταδικάσει την αντίδικο ενώπιον του τμήματος προσφυγών
στα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένων εκείνων στα οποία υπο
βλήθηκε η προσφεύγουσα ενώπιον του τμήματος προσφυγών
και του τμήματος ανακοπών.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύ
γουσα
Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα «HELL», για προϊόντα
της κλάσεως 32 — αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υπ'
αριθ. 5937107
Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήμα
τος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Το κοινοτικό λεκτικό σήμα «Hella»
(αριθ. 5135331), για προϊόντα της κλάσεως 32
Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχθηκε την ανακοπή
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απέρριψε την προσφυγή
Λόγοι ακυρώσεως: Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η προσβαλλό
μενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 8, παράγρα
φος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, καθότι το
τμήμα προσφυγών και το τμήμα ανακοπών εσφαλμένως έκριναν,
στις αντίστοιχες αποφάσεις τους, ότι υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως.

Προσφυγή της 8ης Νοεμβρίου 2010 — Interkobo κατά ΓΕΕΑ
— XXXLutz Marken (mybaby)
(Υπόθεση T-523/10)

(Υπόθεση T-522/10)

(2011/C 13/64)

(2011/C 13/63)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η πολωνική

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Hell Energy Magyarország kft (Βουδαπέστη, Ουγ
γαρία) (εκπρόσωπος: M. Treis, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Hansa Mineralbrun
nen GmbH (Rellingen, Γερμανία)

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Interkobo Sp. z o.o. (Łódź, Πολωνία) (εκπρόσω
πος: R. Skubisz, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: XXXLutz Marken
GmbH (Wels, Αυστρία)
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγο

— να ακυρώσει πλήρως την απόφαση του τέταρτου τμήματος
προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσω
τερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
(ΓΕΕΑ) της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 στην υπόθεση
R 88/2009-4,

