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Návrhová žádání

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— prohlásil tuto žalobu společně s jejími přílohami za přípu
stnou,

— prohlásil tuto žalobu společně s jejími přílohami za přípu
stnou,

— zrušil rozhodnutí odvolacího senátu (body 1, 2 a 3 výroku)
v části, v níž vyhovuje odvolání, vyhovuje námitkám a v
plném rozsahu zamítá přihlášku, ukládá přihlašovatelce
náhradu nákladů řízení osoby podávající námitky v námit
kovém řízení a v odvolacím řízení,
— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně
Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka
„ZENATO RIPASSA“ (přihláška č. 5 848 015), pro výrobky třídy
33 (alkoholické nápoje)
Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém
řízení: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol
tura di Verona
Namítaná ochranná známka nebo označení: Italská slovní ochranná
známka „RIPASSO“ (č. 682 213), pro výrobky třídy 33 („vína,
pálenky a likéry“)
Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek
Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění námitkám a zamítnutí
přihlášky v plném rozsahu
Dovolávané žalobní důvody:Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení
č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 14. března 2011 — Zenato Azienda
Vitivinicola Srl v. OHIM — Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa
Zenato)

— zrušil rozhodnutí odvolacího senátu (body 1, 2 a 3 výroku)
v části, v níž vyhovuje odvolání, vyhovuje námitkám a v
plném rozsahu zamítá přihlášku, ukládá přihlašovatelce
náhradu nákladů řízení osoby podávající námitky v námit
kovém řízení a v odvolacím řízení
— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně
Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová ochranná
známka obsahující slovní prvek „RIPASSA ZENATO“ (přihláška
č. 5 877 865), pro výrobky třídy 33
Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém
řízení: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
di Verona
Namítaná ochranná známka nebo označení: Italská slovní ochranná
známka „RIPASSO“ (č. 682 213), pro výrobky třídy 33
Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek
Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění námitkám a zamítnutí
přihlášky v plném rozsahu
Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 207/2009.

(Věc T-154/11)

Žaloba podaná dne 10. března 2011 — Magnesitas de
Rubián a další v. Parlament a Rada

(2011/C 139/47)

(Věc T-158/11)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

(2011/C 139/48)
Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení
Žalobkyně: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda,
Itálie) (zástupce: A. Rizzoli, advokát)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
(Verona, Itálie)

Účastníci řízení
Žalobkyně: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Španělsko), Magne
sitas Navarras, SA (Zubiri, Španělsko), Ellinikoi Lefkolithoi
Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki
Etaireia (Atény, Řecko) (zástupci: H. Brokelmann, P. MartínezLage Sobredo, advokáti)
Žalovaní: Parlament a Rada

