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Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Hageja palub Üldkohtul:

— tunnistada käesolev hagi koos vastavate lisadega vastuvõeta
vaks;

— tunnistada käesolev hagi koos vastavate lisadega vastuvõeta
vaks;

— tühistada apellatsioonikoja otsus (resolutsiooni punktid 1, 2
ja 3) osas, milles sellega rahuldati kaebus ja vastulause ning
lükati registreerimistaotlus tervikuna tagasi ja mõisteti vastu
aluse- ja kaebusmenetluses vastulause esitaja kantud kulud
välja hagejalt;
— mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

— tühistada apellatsioonikoja otsus (resolutsiooni punktid 1, 2
ja 3) osas, milles sellega rahuldati kaebus ja vastulause ning
lükati registreerimistaotlus tervikuna tagasi ja mõisteti vastu
aluse- ja kaebusmenetluses vastulause esitaja kantud kulud
välja hagejalt;
— mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid
Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja
Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk ZENATO RIPASSA
(registreerimistaotlus nr 5 848 015) kaupadele klassis 33 (alko
hoolsed joogid)
Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Itaalia sõnamärk
RIPASSO (nr 682 213) kaupadele klassis 33 („veinid, piiritus
joogid ja liköörid”)
Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi
Apellatsioonikoja otsus: rahuldada vastulause ja lükata registreeri
mistaotlus tervikuna tagasi
Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b
rikkumine.

Väited ja peamised argumendid
Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja
Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa RIPASSA ZENATO
sisaldav kujutismärk (registreerimistaotlus nr 5 877 865) kaupa
dele klassis 33
Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Camera di
Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Verona
Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Itaalia sõnamärk
RIPASSO (nr 682 213) kaupadele klassis 33
Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi
Apellatsioonikoja otsus: rahuldada vastulause ja lükata registreeri
mistaotlus tervikuna tagasi
Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikku
mine.

14. märtsil 2011 esitatud hagi — Zenato Azienda
Vitivinicola versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Verona (Ripassa Zenato)

10. märtsil 2011 esitatud hagi — Magnesitas de Rubián jt
versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi T-154/11)

(Kohtuasi T-158/11)

(2011/C 139/47)

(2011/C 139/48)

Hagiavalduse keel: itaalia
Pooled
Hageja: Zenato Azienda Vitivinicola (Peschiera del Garda, Itaalia)
(esindaja: advokaat A. Rizzoli)
Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdi
sainilahendused)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Itaalia)

Kohtumenetluse keel: hispaania
Pooled
Hagejad: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Hispaania) Magnesitas
Navarras, SA (Zubiri, Hispaania), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos
Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia
(Ateena, Kreeka) (esindajad: H. Brokelmann, P. Martinez-Lage
Sobredo)
Kostjad: parlament ja nõukogu

