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Beroep ingesteld op 8 november 2010 — Seikoh
Giken/BHIM — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)
(Zaak T-519/10)
(2011/C 13/61)

15.1.2011

Aangevoerde middelen: schending van de bepalingen van verorde
ning (EG) nr. 207/2009 doordat in de bestreden beslissing van
de eerste kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van deze
verordening en de toepasselijke rechtspraak op een misleidende
wijze en onjuist wordt uitgelegd en toegepast.

Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi,
Japan) (vertegenwoordigers: G. Marín Raigal, P. López Ronda en
G. Macias Bonilla, advocaten)

Beroep ingesteld op 10 november 2010 — Comunidad
Autónoma de Galicia/Commissie
(Zaak T-520/10)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)

(2011/C 13/62)
Procestaal: Spaans

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Seiko Kabus
hiki Kaisha (Chuo-ku, Japan)
Conclusies
— de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, teke
ningen en modellen) van 12 augustus 2010 in zaak
R 1553/2009-1 vernietigen;
— de oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde merk
voor waren van klasse 25 in haar geheel afwijzen;

Partijen
Verzoekende partij: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de
Compostela, Spanje) (vertegenwoordigers: S. Martínez Lage en
H. Brokelmann, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

— verweerder gelasten het aangevraagde merk in te schrijven;

— nietigverklaring van beschikking N 178/2010 van 29 sep
tember 2010, op grond waarvan de elektriciteitsproducenten
in Spanje mogen worden gecompenseerd voor het verlenen
van een openbare dienst, en

— verweerder verwijzen in de kosten van de onderhavige pro
cedure; en

— verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

— de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure,
mocht zij in deze zaak interveniëren.

Middelen en voornaamste argumenten

Middelen en voornaamste argumenten

In de onderhavige procedure wordt opgekomen tegen dezelfde
beschikking als die in zaak T-484/10, Gas Natural FENOSA
SDG/Commissie.

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster
Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „SG SEIKOH GIKEN”
voor waren van de klassen 3, 7 en 9 — gemeenschapsmerk
aanvraag nr. 908461
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Oppositiemerk of -teken: gemeenschapswoordmerk „SEIKO”, inge
schreven onder nr. 2390953 voor waren en diensten van de
klassen 1-42
Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Ter onderbouwing van haar conclusies voert verzoekster de
volgende middelen aan:

— schending van de procedurele rechten als gewaarborgd door
artikel 108, lid 2, VWEU en artikel 6 van verordening (EG)
nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vast
stelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel
93 van het EG-Verdrag (1), aangezien de Commissie geen
formele onderzoeksprocedure heeft ingeleid, wat zij ver
plicht moet doen telkens er ernstige twijfel bestaat over de
verenigbaarheid van de onderzochte steunmaatregel met de
gemeenschappelijke markt;

— schending van verordening (EG) nr. 1407/2002 van de Raad
van 23 juli 2002 betreffende staatssteun voor de kolenin
dustrie (2);
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— schending van artikel 106, lid 2, VWEU, voor zover niet is
voldaan aan de bij deze bepaling gestelde voorwaarden in
zake noodzakelijkheid en evenredigheid om de betrokken
steun, die door de Spaanse autoriteiten is verleend ter com
pensatie van de extra kosten welke voortvloeien uit de ver
lening van een openbare dienst, te kunnen goedkeuren;
— schending van artikel 34 VWEU, omdat de betrokken steun
maatregel een maatregel van gelijke werking is die niet op
grond van artikel 36 VWEU kan worden gerechtvaardigd
door de noodzaak om de elektriciteitsvoorziening te waar
borgen;
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tekeningen en modellen) van 5 augustus 2010 in zaak
R 1517/2009-1 vernietigen;
— gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5937107 toewijzen;
— de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure alsook
in verzoeksters kosten voor de kamer van beroep en voor
de oppositieafdeling.
Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

— de betrokken steun is in strijd met artikel 8, lid 1, van
verordening nr. 1407/2002 gecumuleerd met de steun die
in de periode 2008-2010 aan de kolenindustrie is verleend,
en verstoort in strijd met artikel 4, sub d en e, daarvan
ernstig de mededinging in de elektriciteitssector;
— schending van de artikelen 11 VWEU en 191 VWEU als
mede van artikel 3, lid 3, VEU, doordat in de bestreden
beschikking wordt voorbijgegaan aan de schadelijke effecten
die deze op het milieu zal hebben.

Betrokken gemeenschapsmerk: het beeldmerk „HELL” voor waren
van klasse 32 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5937107
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: de
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Oppositiemerk of -teken: gemeenschapsmerkinschrijving nr.
5135331 van het woordmerk „Hella”, voor waren van klasse 32
Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Ten slotte stelt verzoekster schending van het bij artikel 17 van
het Handvest van de grondrechten van de EU gewaarborgde
eigendomsrecht.

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

(1) PB L 83, blz. 1.
(2) PB L 205, blz. 18.

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening (EG) nr. 207/2009, aangezien de kamer van beroep
en de oppositieafdeling ten onrechte hebben geoordeeld dat
sprake was van gevaar voor verwarring.

Beroep ingesteld op 8 november 2010 — Hell
Energy/BHIM — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

Beroep ingesteld op 8 november 2010 — Interkobo/BHIM
— XXXLutz Marken (mybaby)

(Zaak T-522/10)

(Zaak T-523/10)

(2011/C 13/63)

(2011/C 13/64)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Taal van het verzoekschrift: Pools

Partijen

Partijen

Verzoekende partij: Hell Energy Magyarország kft (Boedapest,
Hongarije) (vertegenwoordiger: M. Treis, advocaat)

Verzoekende partij: Interkobo Sp. z o.o. (Łódź, Polen) (vertegen
woordiger: R. Skubisz, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Hansa
Mineralbrunnen GmbH (Rellingen, Duitsland)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: XXXLutz
Marken GmbH (Wels, Oostenrijk)
Conclusies

Conclusies
— de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,

— de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bu
reau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,
tekeningen en modellen) van 8 september 2010 in zaak
R 88/2009-4 volledig vernietigen;

