
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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Podniesione zarzuty:

— naruszenie art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1)
z uwagi na brak prawidłowego zbadania stanu faktycznego
z urzędu;

— naruszenie art. 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94, a miano-
wicie prawa do bycia wysłuchanym;

— naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94
z uwagi na zaprzeczenie istnieniu charakteru odróżniają-
cego.

(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 stycznia 2008 r. — Kwang Yang
Motor przeciwko OHIM — Honda Giken Kogyo (wyobra-

żenie silnika spalinowego wewnętrznego spalania)

(Sprawa T-10/08)

(2008/C 64/93)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kaohsiung, Tajwan)
(przedstawiciele: adwokaci P. Rath i W. Festl-Wietek)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokio, Japonia)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 8 października 2007 r. w sprawie R
1337/2006-3, doręczonej przedstawicielom skarżącej w
dniu 30 października 2007 r.

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem oraz
przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o
unieważnienie: zarejestrowany wspólnotowy wzór „silnika spali-

nowego wewnętrznego spalania” — wzór wspólnotowy nr
000 163 290 — 0001.

Uprawniony do wzoru wspólnotowego: skarżąca.

Strona wnosząca o unieważnienie wzoru wspólnotowego: Honda
Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd.

Prawo do wzoru przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie:
zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych wzór dotyczący
„silnika spalinowego wewnętrznego spalania” — patent nr
D 367 070.

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ-
nienie w całości.

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Unieważ-
nień i uznanie wzoru za nieważny.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 4 i 6 rozporządzenia Rady
(WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych.

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2008 r. — Kwang Yang
Motor przeciwko OHIM — Honda Giken Kogyo (wyobra-

żenie silnika spalinowego wewnętrznego spalania)

(Sprawa T-11/08)

(2008/C 64/94)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kaohsiung, Tajwan)
(przedstawiciele: adwokaci P. Rath i W. Festl-Wietek)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokio, Japonia)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 8 października 2007 r. w sprawie R
1380/2006-3, doręczonej przedstawicielom skarżącej w
dniu 30 października 2007 r.

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem oraz
przed Izbą Odwoławczą.
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