C 13/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Talan väckt den 8 november 2010 — Seikoh Giken mot
harmoniseringsbyrån — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)
(Mål T-519/10)
(2011/C 13/61)
Ansökan är avfattad på engelska

15.1.2011

Grunder: Sökanden anser att bestämmelserna i rådets förordning
(EG) nr 207/2009 (nedan kallad förordningen om gemenskaps
varumärken) åsidosätts genom det omtvistade beslut som fattats
av den första överklagandenämnden, på grund av att det däri
gjorts en felaktig tolkning och felaktig rättstillämpning av artikel
8.1 i förordningen om gemenskapsvarumärken samt av
tillämplig rättspraxis.

Parter
Sökande: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Japan)
(ombud: advokaterna G. Marín Raigal, P. López Ronda och G.
Macias Bonilla)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

Talan väckt den 10 november 2010 — Comunidad
Autónoma de Galicia mot kommissionen
(Mål T-520/10)
(2011/C 13/62)

Motpart vid överklagandenämnden: Seiko Kabushiki Kaisha
(Chuo-ku, Japan)
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattats av den första överkla
gandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12
augusti 2010 i ärende R 1553/2009-1,
— helt avslå invändningen mot registreringen av det sökta
varumärket avseende varor i klass 25,
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, och
— förplikta motparten vid överklagandenämnden att ersätta
rättegångskostnaderna om den intervenerar i detta mål.

Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Com
postela, Spanien) (ombud: advokaterna S. Martínez Lage och H.
Brokelmann)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

— ogiltigförklara beslut N 178/2010 av den 29 september
2010 om godkännande av ersättning till elproducenter i
Spanien för allmännyttiga tjänster, och

— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden
Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket SG SEIKOH GIKEN för
varor i klasserna 3, 7 och 9 — Ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke nr 908461
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid över
klagandenämnden
Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registre
ring: Registrering som gemenskapsvarumärke nr 2390953 av
ordmärket SEIKO för varor och tjänster i klasserna 1–42

Grunder och huvudargument
Det angripna beslutet i detta förfarande är också aktuellt i målet
T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG mot kommissionen.

Till stöd för sina yrkanden åberopar sökanden följande grunder:

— Åsidosättande av de processuella rättigheter som garanteras
enligt artikel 108.2 FEUF och artikel 6 i förordning (EG) nr
659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter
för artikel 93 i EG-fördraget (1), i det att kommissionen
underlät att inleda det formella granskningsförfarandet, vil
ket den var skyldig att göra eftersom det förekom allvarliga
tvivel i frågan huruvida det stöd som undersökts var för
enligt med den gemensamma marknaden.

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

— Åsidosättande av rådets förordning (EG) nr 1407/2002 om
statligt stöd till kolindustrin. (2)
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— Åsidosättande av artikel 106.2 FEUF, eftersom de kriterier
avseende nödvändighet och proportionalitet som krävs en
ligt denna bestämmelse inte är uppfyllda för att godkänna
det aktuella stödet, som de spanska myndigheterna beviljar
som ersättning för de ytterligare kostnader som uppkommer
till följd av tillhandahållande av en allmännyttig tjänst.
— Åsidosättande av artikel 34 FEUF, i det att det aktuella
stödet utgör en åtgärd med verkan motsvarande [kvantita
tiva importrestriktioner], som inte kan motiveras av artikel
36 FEUF på grund av nödvändigheten att säkerställa elför
sörjningen.
— Det aktuella stödet utgör en otillbörlig ackumulering av det
stöd som kolindustrin beviljats under perioden 2008–2010,
i strid med vad som föreskrivs i artikel 8.1 i förordning nr
1407/2002, och medför en allvarlig snedvridning av kon
kurrensen inom elsektorn, vilket strider mot artikel 4 d och
e i förordningen.
— Åsidosättande av artiklarna 11 och 191 FEUF samt artikel
3.3 FEU, i det att det genom det angripna beslutet bortses
från den skadliga verkan som beslutet får för miljön.
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— tillåta registreringen
nr 5937107, och

av

gemenskapsvarumärkesansökan

— förplikta motparten vid överklagandenämnden att ersätta
rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som sökanden
haft i samband med förfarandena vid överklagandenämnden
och invändningsenheten.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden
Sökt gemenskapsvarumärke: bildmärket ”HELL” för varor i klass 32
— ansökan nr 5937107
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid över
klagandenämnden
Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registre
ring: gemenskapsvarumärket nr 5135331 (ordmärket ”HELLA”)
för varor i klass 32
Invändningsenhetens beslut: bifall till invändningen

Slutligen påstår sökanden att det föreligger en kränkning av
rätten till egendom, som garanteras enligt artikel 17 i Europe
iska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet
Grunder: åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG)
nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden och invändnings
enheten i sina beslut felaktigt slagit fast att det föreligger en risk
för förväxling.

(1) EGT L 83, s. 1.
(2) EGT L 205, s. 1.

Talan väckt den 8 november 2010 — Hell Energy mot
harmoniseringsbyrån — Hansa Mineralbrunnen (HELL)
(Mål T-522/10)

Talan väckt den 8 november 2010 — Interkobo mot
harmoniseringsbyrån — XXXLutz Marken (mybaby)
(Mål T-523/10)

(2011/C 13/63)

(2011/C 13/64)

Ansökan är avfattad på engelska

Ansökan är avfattad på polska

Parter
Sökande: Hell Energy Magyarország kft (Budapest, Ungern) (om
bud: advokaten M. Treis)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Hansa Mineralbrunnen GmbH
(Rellingen, Tyskland)

Parter
Sökande: Interkobo Sp. z o.o. (Łódź, Polen) (ombud: advokaten
R. Skubisz)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: XXXLutz Marken GmbH (Wels,
Österrike)

Sökandens yrkanden

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

Sökanden yrkar att tribunalen ska

— ogiltigförklara beslut R 1517/2009-1 som fattats av första
överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom
den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 5 augusti
2010,

— ogiltigförklara beslut R 88/2009-4 som fattats av fjärde
överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom
den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 8 september
2010, och

