
Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Skarżąca.

Wspólnotowy znak
towarowy będący
przedmiotem niniej-
szego postępowania:

Graficzny znak towarowy „Valle
della Luna” — Zgłoszenie wspól-
notowego znaku towarowego nr
2.029.726 dla towarów z klasy 32
(Wody, syropy, piwa i napoje
bezalkoholowe).

Uprawniony do znaku
towarowego lub ozna-
czenia odróżniającego
powoływanego w postę-
powaniu w sprawie
sprzeciwu:

J. M. HÖFFELE INTERNATIONALE
HANDELSGESELLSCHAFT

Znak towarowy lub
oznaczenie odróżniające
powoływane w postę-
powaniu w sprawie
sprzeciwu:

Niemiecki znak słowny „VALLE
DELLA LUNA”, dla towarów z
klasy 33 (wina).

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Oddalenie sprzeciwu.

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Uwzględnienie odwołania.

Zarzuty podnoszone w
treści sprzeciwu:

Naruszenie przepisu art. 15 ust. 2
lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w
sprawie wspólnotowego znaku
towarowego.

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2005 r. przez Sergio
Rossi S.p.A przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach

Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa T-97/05)

(2005/C 115/50)

(Język skargi: włoski)

W dniu 22 lutego 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Sergio Rossi S.p.A.,
reprezentowanej przez adwokata Aleksandra Ruo przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była
również Marcorossi S.r.l.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz unieważ-
nienie będącego przedmiotem postępowania znaku towaro-
wego

2) obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Marcorossi S.r.l

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Słowny znak towarowy „MARCO-
ROSSI” — Zgłoszenie nr
1 405 869 dla towarów zalicza-
nych do klasy 18 (torby, walizki,
drobne wyroby skórzane, portfele,
saszetki, parasole) oraz klasy 25
(obuwie, paski, odzież)

Uprawniony z prawa
ochronnego do znaku
lub oznaczenia, na
które powołano się w
sprzeciwie:

Skarżąca

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Włoski znak towarowy „MISS
ROSSI” zarejestrowany również
jako znak międzynarodowy dla
towarów zaliczonych do klasy 25,
włoski znak towarowy „SERGIO
ROSSI” dla obuwia zaliczanego do
klasy 25 oraz wspólnotowy znak
towarowy „SERGIO ROSSI” dla
towarów należących do klasy 3,
18 i 25.

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Uwzględnienie sprzeciwu.

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Uwzględnienie odwołania i odda-
lenie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 rozporządzenia
nr 40/94 w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego w
zakresie, w jakim — w świetle
postanowień tego przepisu —
znaki towarowe, których dotyczy
zaskarżona decyzja nie powinny
być przedmiotem rejestracji.
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