
Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
przedstawiający traktor w kolorach czerwonym, czarnym i
szarym dla towarów z klasy 12 — zgłoszenie nr 3 944 139

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia.

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania.

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7
ust. 3 rozporządzenia Rady nr 40/94, jako że zgłoszony
graficzny znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze
używania.

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2007 r. — Peek &
Cloppenburg przeciwko OHIM — Redfil (Agile)

(Sprawa T-386/07)

(2007/C 297/89)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Peek & Cloppenburg (KG) (Hamburg, Niemcy)
(przedstawiciele: adwokaci T. Dolde, A. Renck i V. von
Bomhard)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Redfil SL (Barcelona, Hiszpania)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
R 1324/2006-2;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Redfil SL

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„Agile” dla towarów z klas 18, 25 i 28 — zgłoszenie
nr 2 659 456

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny
wspólnotowy i krajowy znak towarowy „Aygill's” dla towarów z
klas 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 i 28

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów i odrzucenie sprzeciwu w całości

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady nr 40/94

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2007 r. —
Republika Portugalska przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-387/07)

(2007/C 297/90)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Republika Portugalska (Lizbona, Portugalia)
(przedstawiciele: L. Inês Fernandes, S. Rodrigues i A. Gattini
pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(20007) 3772 z
dnia 31 lipca 2007 r. zmniejszającej wymiar pomocy z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanej
na rzecz „SGAIA” na podstawie decyzji Komisji C(95) 1769
z dnia 28 lipca 1995 r.;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Brak przejrzystości w uzasadnieniu. Posługując się sformułowa-
niem „zgodnie z powyższymi uwagami” pozwana odsyła w
sposób ogólny do podsumowującej analizy zawartej w zaska-
rżonej decyzji. W rozdziale 6, zatytułowanym „Wnioski”
skarżąca nie określa w jasny sposób norm lub przepisów, które
jakoby naruszyła Republika Portugalska.
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