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— ogiltigförklara alla kostnadsbeslut som harmoniseringsbyrån
meddelat sökanden, och förplikta harmoniseringsbyrån att
ersätta sökandens kostnader.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten i förfarandet vid
överklagandenämnden.
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket SPORT TV INTERNACIO
NAL, för tjänster i klasserna 35, 38 och 41 — Ansökan om
registrering av gemenskapsvarumärke nr 6915094.
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden.
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Portugisisk varumär
kesregistrering nr 329507 av figurmärket SPORTV, för tjänster
i klasserna 38 och 41.
Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen.

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i rådets förord
ning nr 207/2009 och av regel 22.3 i kommissionens förord
ning nr 2868/95.

väckt

den 6 augusti 2012 — Aleris
harmoniseringsbyrån (ALARIS)

— förplikta svaranden att, såsom förlorande part, bära alla
kostnader som sökanden haft i ärendena vid annullerings
enheten och överklagandenämnden samt i målet vid tribu
nalen.
Grunder och huvudargument
Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om
upphävande: Ordmärket ”ALARIS” för varor och tjänster i klas
serna 10, 37 och 42, vilket registrerats som gemenskapsvaru
märke under nr 571521
Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagande
nämnden
Part som ansökt om upphävande av gemenskapsvarumärket: Sökan
den
Annulleringsenhetens beslut: Delvis upphävande av gemenskaps
varumärket
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Talan

13.10.2012

mot

Grunder: Åsidosättande av de grundläggande principer som ska
iakttas i ärenden om upphävande på grund av bristande bruk.
Åsidosättande av artiklarna 15 och 9 i rådets förordning
nr 207/2009.

Talan väckt den 6 augusti 2012 — Debonair Trading
Internacional mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-353/12)

(Mål T-356/12)

(2012/C 311/15)

(2012/C 311/16)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Parter

Sökande: Aleris Holding AB (Stockholm, Sverige) (ombud: advo
katerna A. Kylhammar och K. Westerberg)

Sökande: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Madeira,
Portugal) (ombud: T. Alkin, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Carefusion 303, Inc. (San Die
go, Förenta staterna)

Motpart vid överklagandenämnden: Ibercosmetica, SA de CV (Mex
ico City. Mexiko)

Yrkanden

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

Sökanden yrkar att tribunalen ska

— ogiltigförklara det beslut som femte överklagandenämnden
vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (va
rumärken, mönster och modeller) meddelade den 11 maj
2012 (R 334/2011-5) och artikel 2 i det beslut som annul
leringsenhetens meddelade i anledning av ansökan om upp
hävande,

— ogiltigförklara beslut R 1033/2011-4, som meddelades av
fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering
inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den
4 juni 2012, och
— förplikta Ibercosmetica att ersätta rättegångskostnaderna.
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Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagande
nämnden
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”SÔ:UNIC” för varor i
klass 3 — Ansökan nr 8197972
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ett antal gemenskaps
varumärken och internationella varumärken och varumärken
registrerade i Förenade kungariket och Irland bestående av ordet
”SO” kombinerat med andra element, för varor i klass 3. En
grupp av 17 oregistrerade kännetecken bestående av ordet ”SO”
kombinerat med andra element, som används avseende varor i
klass 3
Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

C 311/13

— ogiltigförklara det beslut som meddelades av tredje överkla
gandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken, mönster och modeller) den
27 april 2012 (R 969/2011-3),
— ogiltighetsförklara den omstridda gemenskapsformgivningen
nr 1512633-0003, och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om
ogiltighetsförklaring: Formgivning av ”fåtöljer, vilstolar” — regi
strerad gemenskapsformgivning nr 1512633-0003
Innehavare av gemenskapsformgivningen: Sökanden
Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsformgivning
en: Motparten vid överklagandenämnden

— Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning
nr 207/2009

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Motparten vid över
klagandenämnden ansökte om ogiltigförklaring av den registre
rade gemenskapsformgivningen och åberopade som grund ar
tiklarna 4–9 i rådets förordning nr 6/2002 och den registrerade
gemenskapsformgivningen nr 52113-0001 av ”fåtöljer”

— Åsidosättande av regel 15.2 b iii i kommissionens förord
ning nr 2868/95

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsför
klaring

— Åsidosättande
nr 207/2009

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det angripna beslu
tet och ogiltigförklaring av den omstridda registrerade gemen
skapsformgivningen

Grunder:

av

artikel

8.4

i

rådets

förordning

Talan väckt den 7 augusti 2012 — Sachi Premium-Outdoor
Furniture mot harmoniseringsbyrån — Gandia Blasco
(fåtöljer)
(Mål T-357/12)

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 5–7 i rådets förordning
nr 6/2002

(2012/C 311/17)

Talan väckt den 8 augusti 2012 — Vuitton Malletier mot
harmoniseringsbyrån — Nanu-Nana (återgivning av ett
rutmönster)

Ansökan är avfattad på engelska

(Mål T-359/12)
(2012/C 311/18)

Parter
Sökande: Sachi Premium — Outdoor Furniture, Lda (Estarreja,
Portugal) (ombud: advokat M. Oehen Mendes)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Gandia Blasco, SA (Valencia,
Spanien)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Louis Vuitton Malletier (Paris, Frankrike) (ombud: ad
vokaterna P. Roncaglia, G. Lazzaretti och N. Parrotta)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller).
Motpart vid överklagandenämnden: Nanu-Nana Handelsgesellschaft
mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlin, Tyskland)

