
Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2005 r. — Apple
Computer przeciwko OHIM

(Sprawa T-328/05)

(2005/C 281/52)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Apple Computer, Inc. (Cupertino, USA) [Przed-
stawiciele: P. Rawlinson, S. Jones, J. Rutter, solicitors]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
TKS-Teknosoft S.A. (Treplex, Szwajcaria)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoła-
wczej nr R 416/2004-4;

— stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów
nr 851/2004;

— obciążenie podmiotu wnoszącego sprzeciw kosztami postę-
powania poniesionymi przez skarżącą w związku z
niniejszą skargą oraz w związku z odwołaniem do Izby
Odwoławczej, a także w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu
przed Wydziałem Sprzeciwów.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Obrazowy znak towarowy
QUARTZ dla towarów zaliczanych do klasy 9 (zgłoszenie nr
1 421 130)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
TKS-Teknosoft S.A.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny
wspólnotowy znak towarowy QUARTZ dla towarów zalicza-
nych do klas 9 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu w
stosunku do wszystkich towarów, których sprzeciw dotyczył

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94 z uwagi na to, że nie istnieje prawdopo-
dobieństwo pomylenia omawianych dwóch znaków towaro-
wych przez odbiorców. Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoła-
wcza niesłusznie dopatrzyły się podobieństwa między odnoś-

nymi towarami i nie oceniły prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd w odniesieniu do właściwych konsumentów
przyznając w ten sposób wnoszącemu sprzeciw TKS-Teknosoft
S.A. monopol na znak towarowy.

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2005 r. — IKEA
przeciwko OHIM

(Sprawa T-331/05)

(2005/C 281/53)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Inter IKEA Systems B.V. (Delft, Niderlandy)
[Przedstawiciele: adwokaci J. Gulliksson i J. Olsson]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie R 799/2004-1;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
składający się z połączenia kolorów niebieskiego i żółtego dla
towarów i usług zaliczanych do klas 20 i 35 (meble, reklama
itp.) — zgłoszenie nr 3 160 363

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia w stosunku do wszyst-
kich towarów i usług

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7
ust. 3 rozporządzenia Rady nr 40/94 z uwagi na to, że przed-
miotowy znak towarowy ma dostatecznie odróżniający
charakter i uzyskał taki charakter w jeszcze większym stopniu
w następstwie używania na terenie Niemiec, Niderlandów i
Szwecji.
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