
Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2008 r. — Agatha Ruiz
de la Prada de Sentmenat przeciwko OHIM — Mary Quant

Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

(Sprawa T-523/08)

(2009/C 32/88)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madryt,
Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat R. Bercovitz Álvarez)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Mary
Quant Cosmetics Japan Ltd (Tokio, Japonia)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności pkt 1 i 3 spornej decyzji
i zastąpienie ich inną decyzją, w której zostanie dopusz-
czony do rejestracji znak towarowy nr 3.291.234
w odniesieniu do wszystkich towarów zgłoszonych z klasy 3
klasyfikacji (w tym: „mydeł, produktów perfumeryjnych,
olejków esencjonalnych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji
włosów”), i obciążenie MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.
kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu; i

— obciążenie kosztami postępowania strony pozwanej
i każdego reprezentowanego zgodnie z prawem interwe-
nienta lub innej strony.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
przedstawiający różowy kwiat o żółtym środku na jasnozie-
lonym tle z napisem AGATHA RUIZ DE LA PRADA (zgłoszenie
nr 3.291.234) dla towarów między innymi z klas 3, 5, 14 i 21

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny
znak towarowy przedstawiający czarny kwiat o środku w tym
samym kolorze otoczonym białą obwódką: zarejestrowane
w Zjednoczonym Królestwie znaki towarowe dla towarów
z klas 3 i 5 oraz wspólnotowy znak towarowy dla towarów
z klas 3 i 21

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uwzględnienie odwołania

Podniesione zarzuty: błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego.

Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2008 r. — Komisja
przeciwko TMT Pragma

(Sprawa T-527/08)

(2009/C 32/89)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Moretto avvocato, A.M. Rouchaud-Joët, pełnomocnik i F.
Mirza, pełnomocnik)

Strona pozwana: TMT Pragma Srl (Rzym, Włochy)

Żądania strony skarżącej

— zobowiązanie pozwanej do zwrotu długu głównego w wyso-
kości 30 700,23 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę w wyso-
kości przewidzianej przez prawo hiszpańskie, naliczanych
od dnia 29 sierpnia 2004 r. do czasu całkowitego zwrotu
należnej sumy na rzecz Komisji;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach niniejszej skargi skarżąca wnosi o zobowiązanie
pozwanej do zapłaty kwoty 30 700,23 EUR wraz z odsetkami
za zwłokę, co odpowiada części kwoty wypłaconej na poczet
wykonania umowy nr UR-96-SC.1105, zawartej w ramach
czwartego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej ds.
badań, rozwoju technologicznego i prezentacji w dziedzinie
systemów telepatycznych. Umowa zawarta z innymi europej-
skimi centrami badawczymi dotyczy wykonania projektu „Inte-
grated urban transport concepts and market orientated urban
transport systems/on demand urban transport systems —

INTRAMUROS”.

W uzasadnieniu swoich żądań skarżąca podnosi, że przeprowa-
dzona w czerwcu 2000 r. kontrola księgowości wykazała, że
niektóre koszty personelu, koszty podróży i pobytu oraz
wydatki na dobra konsumpcyjne oraz informatykę nie zostały
udokumentowane i w związku z tym nie mogą zostać potrą-
cone od [kosztów] projektu.

W nocie obciążeniowej z dnia 14 lipca Komisja wezwała
pozwaną do zapłaty przedmiotowej kwoty wraz z odsetkami za
zwłokę w przypadku niedokonania zapłaty.
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