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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny
wspólnotowy znak towarowy „TORRES 10” dla towarów z
klasy 33 (nr 466896), a także liczne inne wspólnotowe, krajowe
i międzynarodowe znaki towarowe

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu i odrzu-
cenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania, uchylenie
decyzji Wydziału Sprzeciwów i odrzucenie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1), jako że istnieje prawdopodobieństwo wpro-
wadzenia w błąd w odniesieniu do występujących w sprawie
znaków towarowych.

(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 9 stycznia 2007 r. — Grupo
Promer Mon-Graphic przeciwko OHIM — PepsiCo

(wzory)

(Sprawa T-9/07)

(2007/C 56/66)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Grupo Promer Mon-Graphic, SA (Sabadell, Hisz-
pania) (przedstawiciel: R. Almaraz Palmero, adwokat)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
PepsiCo, Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 27 października 2006 r. w sprawie R
1001/2005-3;

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) oraz interwenienta PepsiCo Inc.
kosztami postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji
oraz kosztami postępowania przed Trzecią Izbą Odwoław-
czą.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o
unieważnienie: zarejestrowany wzór wspólnotowy nr 74463-1 —

„artykuł(y) promocyjny(-e) do gier”

Właściciel wzoru wspólnotowego: PepsiCo, Inc.

Strona wnosząca o unieważnienie wzoru wspólnotowego: skarżąca

Wzór należący do strony wnoszącej o unieważnienie: zarejestrowany
wzór wspólnotowy nr 53186-001 — „metalowe płytki do gier”

Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie nieważności wzoru
wspólnotowego

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Unieważ-
nień i oddalenie wniosku o unieważnienie zarejestrowanego
wzoru wspólnotowego

Podniesione zarzuty: zaskarżony wzór wspólnotowy nr 74463-1
pozbawiony jest cechy nowości i indywidualnego charakteru w
zestawieniu z zarejestrowanym wzorem wspólnotowym
nr 53186-1, który korzysta z prawa pierwszeństwa wcześniej-
szego hiszpańskiego wzoru.

Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2007 r. — FVB prze-
ciwko OHIM — FVD (FVB)

(Sprawa T-10/07)

(2007/C 56/67)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsbe-
ratung mbH (Osnabrück, Niemcy) (Przedstawiciel: adwokat P.
Koehler)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement
Deutschland mbH

Żądania strony skarżącej

— zmiana decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) wydanej w dniu 6 listopada 2006 r. w
postępowaniu odwoławczym w sprawie R 1343/2005-4
poprzez uchylenie decyzji z dnia 12 września 2005 r. w
sprawie sprzeciwu nr B 549 362 wniesionego przez Finanz-
und Versorgungsdienstgesellschaft für Finanzberatung und
Vorsorgemanagement mbH wobec zgłoszenia nr 2 126 175
i odrzucenie sprzeciwu;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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