
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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