
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
OHIM wydanej w dniu 1 października 2007 r. w sprawie R
568/2006-2 (wspólnotowy znak towarowy nr 3 156 924);

— odrzucenie spornego zgłoszenia wspólnotowego znaku
towarowego nr 3 156 924 dotyczącego wizerunku CZER-
WONEJ FILIŻANKI z napisem „Golden Eagle Deluxe”;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania, w tym kosz-
tami poniesionymi przez stronę skarżącą w postępowaniu
przed Izbą Odwoławczą;

— obciążenie Master Beverage, uczestnika postępowania przed
Izbą Odwoławczą, kosztami postępowania, w tym kosztami
poniesionym przez stronę skarżącą w związku z postępowa-
niem przed tą Izbą, jeśli Master Beverage wstąpi do sprawy
w charakterze interwenienta.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Master Beverage Indu-
stries Pte Ltd

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„Golden Eagle Deluxe” dla towarów z klasy 30 — zgłoszenie nr
3 156 924

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzne i
słowne wspólnotowe, międzynarodowe i krajowe znaki towa-
rowe „Red Cup”, „Gold Blend” i wizerunki filiżanki, między
innymi, do kawy

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ kolidujące ze sobą
znaki towarowe są w dużym stopniu podobne do siebie pod
względem wizualnym z uwagi na jednakowy układ dziewięciu
elementów występujących zarówno w zgłoszonym znaku towa-
rowym jak i w większości wcześniejszych znaków towarowych,
które mają charakter samoistnie odróżniający.

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2008 r. — Nestlé prze-
ciwko OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

(Sprawa T-7/08)

(2008/C 64/90)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Szwaj-
caria) (przedstawiciel: adwokat A. von Mühlendahl

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapur, Singapur)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
pozwanego z dnia 1 października 2007 r. w sprawie
R 1312/2006-2 (wspólnotowy znak towarowy nr 3 157 534);

— stwierdzenie, że zakwestionowane zgłoszenie nr 3 157 534
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego czer-
wony kubek z napisem „Golden Eagle Deluxe” musi zostać
odrzucone;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania, w tym
koszty poniesione przez skarżącą w postępowaniu przed
Izbą Odwoławczą;

— obciążenie Master Beverage, drugiej strony w postępowaniu
przed Izbą Odwoławczą, kosztami postępowania, w tym
kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu
przed Izbą Odwoławczą, w przypadku, gdyby spółka ta
zgłosiła udział w niniejszym postępowaniu w charakterze
interwenienta.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Master Beverage Indu-
stries Pte Ltd

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
„Golden Eagle Deluxe” zgłoszony dla towarów z klasy 30 —

zgłoszenie nr 3 157 534

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Wspólno-
towe, międzynarodowe i krajowe graficzne i słowne znaki towa-
rowe „Red Cup”, „Gold Blend” oraz przedstawienia kubka do,
między innymi, kawy

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
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Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ kolidujące znaki
towarowe cechują się wysokim stopniem podobieństwa z uwagi
na identyczne rozmieszczenie dziewięciu elementów występują-
cych zarazem w zgłoszonym znaku towarowym i w większości
wcześniejszych znaków towarowych, które mają samoistny
charakter odróżniający.

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2008 r. — Piccoli prze-
ciwko OHIM (wyobrażenie muszli)

(Sprawa T-8/08)

(2008/C 64/91)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: G.M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Włochy)
(przedstawiciel: adwokat S. Giudici)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji Pierwszej Izby
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego wydanej w dniu 28 września 2007 r.
i doręczonej w dniu 23 października 2007 r. i zezwolenie
na rejestrację trójwymiarowego wspólnotowego znaku towa-
rowego nr 4522892, złożonego ze stylizowanego kształtu
muszli (kokilki Saint Jacques) również dla oznaczania „bułe-
czek, bułeczek z kremem, marmoladą, czekoladą i miodem”;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towa-
rowy przedstawiający muszlę widzianą z czterech różnych
punktów (zgłoszenie nr 4 522 892) dla towarów z klasy 30

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu do
„wyrobów zbożowych, wyrobów cukierniczych i lodów”

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 4 i 7 ust. 1 lit. e) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towaro-
wego, a także niewłaściwa wykładnia niektórych przepisów
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych. Skarżąca twierdzi, że
zarówno z art. 2 wspomnianej dyrektywy, jak i z art. 4 wymie-
nionego rozporządzenia wynika w sposób wyraźny i jedno-
znaczny samoistny charakter odróżniający nie tylko opakowania
produktu, lecz także samego jego kształtu.

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2008 r. — Volkswagen
AG przeciwko OHIM (CAR SILHOUETTE III)

(Sprawa T-9/08)

(2008/C 64/92)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Volkswagen AG (Wolfsburg, Niemcy) (przedsta-
wiciele: adwokaci H.P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus,
R. Jespen)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 6 listopada 2007 r., dorę-
czonej w dniu 9 listopada 2007 r., wydanej w postępowaniu
odwoławczym R 1306/2007-4;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Międzynarodowy graficzny
znak towarowy „CAR SILHOUETTE III” dla towarów z klasy 12
(rejestracja międzynarodowa, która wymienia Wspólnotę, nr
W 878 349)

Decyzja eksperta: Odmowa rejestracji

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
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