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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Acteon SARL (Saint-Tropez, Francja)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej z dnia 29 maja 2007 r. (sprawa R
1031/2006–2);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Offshore Legends

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„Offshore Legends” w kolorach białym i czarnym, dla towarów
należących do klas 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 i 35 — zgło-
szenie nr 3 160 231

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowy i
międzynarodowy graficzny znak towarowy „Offshore One” dla
towarów należących do klas 16, 18 i 25.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu w stosunku
do wszystkich towarów stanowiących przedmiot sprzeciwu.

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów w części, w jakiej odrzuciła ona sprzeciw w stosunku do
towarów należących do klas 18 i 25.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1) polegające na popełnieniu przez Izbę
Odwoławczą błędu w ocenie prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd, a w szczególności błędu w ocenie podobieństwa
omawianych 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 sierpnia 2007 r. — Offshore
Legends przeciwko OHIM — Acteon [OFFSHORE
LEGENDS (w kolorach niebieskim, czarnym, zielonym)]

(Sprawa T-306/07)

(2007/C 269/88)

Język skargi: francuski

Strony

Strona skarżąca: Offshore Legends NV (Nevele, Belgia) (przedsta-
wiciele: adwokaci P. Maeyaert i N. Clarembeaux)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Acteon SARL (Saint-Tropez, Francja)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej z dnia 29 maja 2007 r. (sprawa R
1038/2006-2);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„Offshore Legends” w kolorze niebieskim, czarnym i zielonym
dla towarów należących do klas 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 i
35 — zgłoszenie nr 2 997 021

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny
krajowy i międzynarodowy znak towarowy „Offshore One” dla
towarów należących do klas 16, 18 i 25

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu w stosunku
do wszystkich towarów będących przedmiotem sporu

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów w części w jakiej na jej mocy odrzucono sprzeciw w
stosunku do towarów należących do klas 18 i 25

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1) polegające na tym, że Izba Odwoławcza
popełniła błąd w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd, a w szczególności błąd w ocenie podobieństwa rozpatry-
wanych 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 16 sierpnia 2007 r. — Tegebauer
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-308/07)

(2007/C 269/89)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Ingo-Jens Tegebauer (Trewir, Niemcy) (przedsta-
wiciel(-e): R. Nieporte, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski
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