
Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2005 r. — El Corte
Inglés, S.A. przeciwko OHIM

(Sprawa T-443/05)

(2006/C 74/46)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, S.A. (Madryt, Hiszpania) [Przed-
stawiciel: Juan Luis Rias Zurdo, abogado]

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Juan Bolaños Sabri

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej z dnia 21 września 2005 r. w sprawie R 1191/2004-
1, w zakresie w jakim oddalając odwołanie skarżącej,
dopuszcza do rejestracji zgłoszenie wspólnotowego znaku
towarowego nr 2.456.242 „PIRAÑAM DISEÑO ORIGINAL
JUAN BOLAÑOS” w klasie 25,

— odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego
nr 2.456.242 „PIRAÑAM DISEÑO ORIGINAL JUAN
BOLAÑOS” dla klasy 25,

— obciążenie samej strony pozwanej lub strony pozwanej i
ewentualnych interwenientów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Juan Bolaños Sabri

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
„PIRAÑAM DISEÑO ORIGINAL JUAN BOLAÑOS” (zgłoszenie
nr 2.456.242) dla towarów z klasy 16, 21 i 25

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprze-
ciwie: Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Hiszpań-
skie słowne znaki towarowe „PIRANHA” dla towarów z klas 25
(nr 790.520) i 18 (nr 2.116.007)

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze-
ciwu i odrzucenie zgłoszenia dla towarów z klasy 25

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzu-
cenie sprzeciwu w całości.

Podniesione zarzuty: Błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego.

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2005 r. przez Planta-
tions de Mbanga przeciwko Komisji

(Sprawa T-447/05)

(2006/C 74/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: spółka Plantations de Mbanga (SPM) SA
(Douala, Kamerun) [Przedstawiciele: P. Soler Couteaux, S. Cahn,
adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przy-
wozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach
kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych
mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym
2006 r.,

— obciążenie Komisji i Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach zmian szczególnego systemu kontyngentów obowią-
zujących w handlu z państwami trzecimi, stanowiącymi środki
wspólnej organizacji rynku bananów, rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1964/2005 (1) między innymi przyznano Komisji
kompetencje w zakresie ustanawiania przepisów niezbędnych
do wykonania tegoż rozporządzenia, jak również przepisów
przejściowych w zakresie dysponowania kontyngentem tary-
fowym na banany pochodzące z krajów AKP. W tych okolicz-
nościach Komisja utrzymała w swym rozporządzenia
nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (2) w miesiącu styczniu
i lutym 2006 r. poprzednio obowiązujący system udzielania
pozwoleń na przywóz oparty na danych historycznych (3),
który był początkowo przewidziany rozporządzeniem
nr 896/2001. Niniejszą skargą wniesiono o stwierdzenie
nieważności rozporządzenia nr 2015/2005.
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