
Skarga wniesiona w dniu 16 września 2008 r. — Lemans
przeciwko OHIM — Turner (ICON)

(Sprawa T-389/08)

(2008/C 301/84)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Lemans (Janesville, Stany Zjednoczone) (przed-
stawiciel: M. Cover, solicitor)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Stephen
Turner (Luddington, Zjednoczone Królestwo)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie
R 778/2007-2;

— stwierdzenie, że sprzeciw zostaje odrzucony i że sporny
znak towarowy może zostać zarejestrowany; oraz

— obciążenie Stephena Tunera, będącego drugą stroną postępo-
wania przed Izbą Odwoławczą, kosztami postępowania, w
tym kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą
Odwoławczą i Sądem Pierwszej Instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„ICON” dla towarów i usług należących do klas 9, 18 i 25 —

zgłoszenie nr 2 197 440

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny
krajowy znak towarowy „IKON” dla towarów należących do
klas 9 — znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym
Królestwie pod nr 2 243 676

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie zgłoszenia w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Izba Odwoławcza uznała błędnie, że Stephen
Turner, będący drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoław-
czą, posiadał legitymację do wniesienia sprzeciwu.

Skarga wniesiona w dniu 19 września 2008 r. — AEPI
przeciwko Komisji

(Sprawa T-392/08)

(2008/C 301/85)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Elliniki Etaireia pros Prostasia tis Pnevmatikis
Idioktisias A.E. (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: P. Xanthopoulos,
Th. Asprogerakas-Grivas, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uwzględnienie w całości niniejszej skargi;

— stwierdzenie nieważności w całości zaskarżonej decyzji
Komisji nr C(3435) wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie COMP/C2/38.698-CISAC, dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 WE i art. 53 EOG;

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania oraz
nakazanie jej zapłaty wynagrodzeń przysługujących adwo-
katom skarżącej.

Zarzuty i główne argumenty

Składając niniejszą skargę strona skarżąca wnosi o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji nr C(3435) wersja ostateczna z
dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie COMP/C2/38.698-CISAC, w
części, w której Komisja ustaliła, iż skarżąca naruszyła art. 81
WE i art. 53 EOG wprowadzając do umów o przedstawiciel-
stwie zawieranych z innymi spółkami ograniczenia zawarte w
art. 11 ust. 2 standardowej umowy Międzynarodowej Konfede-
racji Związków Autorów i Kompozytorów (zwanej dalej: umową
standardową CISAC) lub stosując w praktyce ograniczenia odno-
szące się do przyjmowania członków oraz koordynując wprowa-
dzanie ograniczeń terytorialnych zmierzających do tego, aby
przyznane licencje pokrywały się z terytorium państwa siedziby
poszczególnych spółek zajmujących się zbiorowym zarządza-
niem prawami.

Skarżąca podnosi następujące zarzuty odnoszące sie do stwier-
dzenia nieważności.

Po pierwsze, skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja opiera się
na błędnej ocenie poszczególnych faktów i ogólnie stanu
faktycznego, materiału dowodowego i subiektywnych
elementów naruszenia.
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