
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta
izba) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-352/02 Creative
Technology Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), w której drugą stroną w postępowaniu przed
Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) jest José Vila Ortiz, wniesione
przez Creative Technology Ltd w dniu 10 sierpnia 2005 r.

(Sprawa C-314/05 P)

(2005/C 296/23)

(Język postępowania: angielski)

W dniu 10 sierpnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie Creative Techno-
logy Ltd, z siedzibą w Singapurze (Singapur), reprezentowanej
przez Stephena Jonesa i Paula Rawlinsona, solicitors, od
wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 25 maja
2005 r. w sprawie T-352/02 (1) Creative Technology Ltd prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), w której drugą stroną
w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) jest José Vila Ortiz.

Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o:

i. uchylenie wyroku,

ii. stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej,

iii. stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów
nr 145/2001,

iv. obciążenie strony przeciwnej kosztami poniesionymi przez
skarżącą/wnoszącą odwołanie w związku z niniejszym
postępowaniem oraz z postępowaniem przed Sądem Pierw-
szej Instancji, Izbą Odwoławczą, a także postępowaniem w
sprawie sprzeciwu przed Wydziałem Sprzeciwów.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie utrzymuje, że wyraz PC WORKS będący
przedmiotem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego
nie jest na tyle podobny do wcześniejszego, hiszpańskiego
znaku towarowego, który jest znakiem graficznym i zawiera
słowa W WORK PRO, aby wprowadzać w błąd. Wnosząca
odwołanie podnosi, że Wydział Sprzeciwów, Czwarta Izba
Odwoławcza i Sąd Pierwszej Instancji błędnie dokonały całoś-
ciowej oceny omawianych znaków, w szczególności jeśli
chodzi o znaczenie jakie przypisano elementowi WORK obec-
nemu w obu tych znakach.

W dalszej kolejności wnosząca odwołanie twierdzi, że Wydział
Sprzeciwów, Czwarta Izba Odwoławcza i Sąd Pierwszej
Instancji nie uwzględniły, że omawiane towary nie są przed-
miotem zwykłego zakupu, ale są nabywane przez konsu-

mentów po uważnym namyśle i w szczególności nie wzięli
pod uwagę charakterystycznych cech właściwie poinformowa-
nego, uważnego i rozsądnego członka właściwego kręgu
odbiorców, ponieważ osoba z właściwego kręgu odbiorców nie
kupiłaby w takim przypadku towarów bez ich uważnego
zbadania.

Z tego powodu Sąd Pierwszej Instancji niesłusznie utrzymał w
mocy decyzje Wydziału Sprzeciwów i Czwartej Izby Odwoła-
wczej oraz oddalił skargę w całości.

W związku z tym należy przychylić się do niniejszego
odwołania dotyczącego decyzji Wydziału Sprzeciwów, Czwartej
Izby Odwoławczej i Sądu Pierwszej Instancji oraz stwierdzić
nieważność decyzji Wydziału Sprzeciwów, czwartej Izby
Odwoławczej w całości, jak również uchylić wyrok Sądu Pierw-
szej Instancji. Skarżąca/wnosząca odwołanie wnosi o
zasądzenie na jej rzecz kosztów niniejszego postępowania,
postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów, Czwartą Izbą
Odwoławczą oraz Sądem Pierwszej Instancji.

(1) Dz.U. C 182 z 23.7.2005, str. 35

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta
izba) z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-34/04 Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory), wniesione przez Plus Warenhandels-
gesellschaft mbH w dniu 28 lipca 2005 r. (faks z dnia 27

lipca 2005 r.).

(Sprawa C-324/05 P)

(2005/C 296/24)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 28 lipca 2005 r. (faks z dnia 27 lipca 2005 r.) do
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęło
odwołanie Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, reprezento-
wanej przez P. H. Korta, M. W. Husemanna, B. Piepenbrink,
Rechtsanwälte, Kort Rechtsanwälte (GBR), Ellerstraβe 123/125,
DE-40227 Düsseldorf, Niemcy, od wyroku Sądu Pierwszej
Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba) z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie T-34/04 Plus Warenhandelsgesell-
schaft mbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).
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