
na które powołano się w sprzeciwie: W szczególności graficzny
znak towarowy „PROMA” dla towarów i usług z klas 6, 20 i
39 (wspólnotowy znak towarowy nr 239 384), przy czym
sprzeciw został wniesiony wobec zgłoszenia dotyczącego klas
6 i 20.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze-
ciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Częściowe oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ ani sporne oznaczenia, ani
rozpatrywane towary nie są podobne. W związku z tym w
odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istnieje jakie-
kolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. —
TORRES przeciwko OHIM — Bodegas Cándido (TORRE

DE FRIAS)

(Sprawa T-285/06)

(2006/C 310/38)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Hiszpania)
(przedstawiciele: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino
i A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Bodegas Cándido, S.A.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu z dnia 27 lipca 2006 r. wydanej w sprawie
R 1069/2000-2 przy jednoczesnym obciążeniu OHIM kosz-
tami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bodegas Cándido, S.A.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
TORRE DE FRIAS dla towarów z klasy 33 — zgłoszenie
nr 305.151

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Skarżąca Znak lub oznaczenie,

na które powołano się w sprzeciwie: Krajowe słowne znaki towa-
rowe TORRES, międzynarodowy słowny znak towarowy
TORRES i międzynarodowy słowny znak towarowy LAS
TORRES dla towarów z klasy 33

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ element TORRE pełni
dominującą rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez
zgłoszony znak towarowy, między oznaczeniami tworzącymi
sporne znaki towarowe występują podobieństwa fonetyczne i
wizualne oraz w stosunku do tych znaków zachodzi prawdo-
podobieństwo wprowadzenia w błąd, które czyni niemożliwym
ich współistnienie na rynku.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str.
1).

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. —
TORRES przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso

(TORRE DE GAZATE)

(Sprawa T-286/06)

(2006/C 310/39)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Hiszpania)
(przedstawiciele: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino
i A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Vinícola de Tomelloso, S.C.L

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu z dnia 27 lipca 2006 r. wydanej w sprawie
R 421/2004-2 przy jednoczesnym obciążeniu OHIM kosz-
tami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Vinícola de Tomelloso,
S.C.L

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
TORRE DE GAZATE dla towarów z klasy 33 — zgłoszenie nr
1 632 017
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Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Krajowe
słowne znaki towarowe TORRES, międzynarodowy słowny
znak towarowy TORRES i międzynarodowy słowny znak towa-
rowy LAS TORRES dla towarów z klasy 33

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ element TORRE pełni
dominującą rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez
zgłoszony znak towarowy, między oznaczeniami tworzącymi
sporne znaki towarowe występują podobieństwa fonetyczne i
wizualne oraz w stosunku do tych znaków zachodzi prawdo-
podobieństwo wprowadzenia w błąd, które czyni niemożliwym
ich współistnienie na rynku.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str.
1)

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. —
TORRES przeciwko OHIM — Bodega Peñalba López

(Torre Albéniz)

(Sprawa T-287/06)

(2006/C 310/40)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Hiszpania)
(przedstawiciele: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino
i A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Bodegas Peñalba López, S.L.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu z dnia 27 lipca 2006 r. wydanej w sprawie
R 597/2004-2 przy jednoczesnym obciążeniu OHIM kosz-
tami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bodega Peñalba López,
S.L.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
Torre Albéniz dla towarów z klas 32 33 i 39 — zgłoszenie nr
1.191.683

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Różne
wspólnotowe graficzne i słowne znaki towarowe oraz krajowe
graficzne znaki towarowe dl towarów z klasy 33

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu i częś-
ciowe odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i uchylenie
zaskarżonej decyzji odmawiającej rejestracji znaku towarowego
zgłoszonego dl towarów z klasy 33

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ element TORRE pełni
dominującą rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez
zgłoszony znak towarowy, między oznaczeniami tworzącymi
sporne znaki towarowe występują podobieństwa fonetyczne i
wizualne oraz w stosunku do tych znaków zachodzi prawdo-
podobieństwo wprowadzenia w błąd, które czyni niemożliwym
ich współistnienie na rynku.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str.
1).

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. —
CESD-Communautaire przeciwko Komisji

(Sprawa T-289/06)

(2006/C 310/41)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Centre Européen pour la Statistique et le Déve-
loppement ASBL — CESD-Communautaire ASBL (Luksemburg,
Wielkie Księstwo Luksemburga) (przedstawiciele: D. Grisay i
D. Piccininno, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— przyjęcie niniejszej skargi o stwierdzenia nieważności, wnie-
sionej na podstawie art. 230 WE przeciwko decyzji Komisji
z dnia 11 sierpnia 2006 r.,

— stwierdzenie dopuszczalności skargi,

— tytułem żądania głównego, stwierdzenie zasadności skargi i
rozstrzygnięcie co do nieważności decyzji Komisji z dnia
11 sierpnia 2006 r., ponieważ jest ona wynikiem nadużycia
władzy lub jest obarczona brakiem uzasadnienia, jak
również oczywiście błędną oceną,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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