
— posiłkowo stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i
przekazanie sprawy Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego celem ponownego rozpoznania,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Izbą
Odwoławczą i Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Sony Computer Entertain-
ment Europe Limited.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„BUZZ!” dla towarów i usług z klas 9, 16, 28 i 41 (zgłoszenie
nr 4 441 044)

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: austriacki
słowny znak towarowy „BUZZ!” dla towarów i usług z klas 9,
16, 35 i 38

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 74 ust. 2 rozporządzenia
nr 40/94 (1) z uwagi na brak uwzględnienia dowodu istnienia
podnoszonego w sprzeciwie znaku towarowego.

(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 7 sierpnia 2007 r. — Nölle prze-
ciwko OHIM — Viña Carta Vieja (Puzzle)

(Sprawa T-303/07)

(2007/C 235/42)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Nölle (Rheinberg, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat J. Reinartz)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Viña Carta Vieja S.A.

Żądania strony skarżącej

— odrzucenie w całości sprzeciwu wniesionego w dniu 24 lute-
go 2005 r. wobec zgłoszenia do rejestracji znaku towaro-
wego skarżącej z dnia 20 lutego 2004 r. (słowny znak towa-

rowy „Puzzle”), poprzez stwierdzenie nieważności decyzji
Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2007 r. w
sprawie R 911/2006-2, a także decyzji Wydziału Sprze-
ciwów z dnia 29 czerwca 2006 r. o nr B 802 340;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami
ewentualnej interwencji.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„Puzzle” dla towarów z klasy 33 (zgłoszenie nr 3 674 561).

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Viña Carta Vieja S.A.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: W szcze-
gólności słowny znak towarowy „MONKEY PUZZLE” dla
towarów z klasy 33 (wspólnotowy znak towarowy nr
3 238 144).

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze-
ciwu.

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw w
odniesieniu do towarów z klasy 32.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1), jako że brak jest prawdopodobieństwa wpro-
wadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących znaków towaro-
wych.

(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 10 sierpnia 2007 r. — Calzaturi-
ficio Frau przeciwko OHIM — Camper

(Sprawa T-304/07)

(2007/C 235/43)

Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Calzaturificio Frau S.p.A. (San Giovanni Ilarione
VR, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Rizzoli)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Camper S.L.
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