
Skarga wniesiona w dniu 10 września 2008 r. — Advance
Magazine Publishers przeciwko OHIM — Capela & Irmãos

(VOGUE)

(Sprawa T-382/08)

(2008/C 301/80)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Advance Magazine Publishers, Inc. (Nowy York,
Stany Zjednoczoneg) (przedstawiciel: M. Esteve Sanz, adwokat)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: J. Capela
& Irmãos, Lda. (Porto, Portugalia)

Żądania strony skarżącej

— zmiana decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) z dnia czerwca 2008 r. w sprawie R 328/2003-2,
tak aby stwierdzić, że odwołanie wniesione przez stronę
skarżącą do Izby Odwoławczej jest zasadne i że w konsek-
wencji sprzeciw zostaje oddalony i zezwala się na rejestrację
rozpatrywanego wspólnotowego znaku towarowego;

— ewentualnie, stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 30 czerwca
2008 r. w sprawie R 328/2003-2; oraz

— obciążenie strony pozwanej i, w razie potrzeby, J. Capela &
Irmãos, Lda., będącej drugą stroną postępowania przed Izbą
Odwoławczą, kosztami postępowania, w tym kosztami
poniesionymi w związku z postępowaniem odwoławczym
przed OHIM.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„VOGUE” dla towarów i usług z klas 9, 14, 16, 25 i 41

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
J. Capela & Irmãos, Lda

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: portugalski
słowny znak towarowy „VOGUE Portugal” zarejestrowany pod
nr 143 183 dla towarów należących do klasy 25; portugalska
firma nr 32 046 „VOGUE-SAPATARIA”

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: (i) naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94 i zasady 22 rozporządzenia Komisji
nr 2868/95 (1), jako że Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwier-
dziła, że dowód przedstawiony przez J. Capela & Irmãos, Lda.,
będącą drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą,
stanowił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku
towarowego; (ii) naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady nr 40/94, jako że Izba Odwoławcza nieprawidłowo
uznała, iż towary o których mowa są podobne; naruszenie
art. 61 ust. 1 i art. 62 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 40/94 w
zakresie w jakim Izba Odwoławcza nieprawidłowo oparła swoją
decyzję na fakcie, iż strona skarżąca nie zakwestionowała
ustaleń Wydziału Sprzeciwów odnośnie do dowodu używania
czy podobieństwa przedmiotowych towarów i usług a także na
fakcie, iż w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów strona
skarżąca uznała w sposób dorozumiany, że dowód używania
był wystarczający.

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspól-
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2008 r. — New
Europe przeciwko Komisji

(Sprawa T-383/08)

(2008/C 301/81)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: New Europe (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
A.-M. Alamanou, lawyer)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w formie pisma z
dnia 2 lipca 2008 r. doręczonego skarżącej w tym samym
dniu, na mocy której odmówiono skarżącej dostępu do
danych dotyczących nazw spółek i nazwisk osób fizycznych
wymienionych w dokumentach, które zostały ujawnione
przez Komisję; oraz

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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