
— naruszyła art. 87 ust. 2 lit. b) WE, wytyczne w sprawie
pomocy państwa w sektorze rolnym oraz swą własną prak-
tykę — a w każdym razie dopuściła się błędu w ocenie
okoliczności faktycznych, w zakresie w jakim uznała, że
notyfikowany przez władze włoskie projekt subwencji nie
mógł korzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 87
ust. 2 lit. b) WE,

— naruszyła art. 87 ust. 3 lit. c) WE, a w każdym razie dopuś-
ciła się błędu w ocenie okoliczności faktycznych, w zakresie
w jakim uznała, że notyfikowany przez władze włoskie
projekt subwencji nie mógł korzystać z odstępstwa przewi-
dzianego w art. 87 ust. 2 lit. c) WE,

— naruszyła zasady dobrej administracji, staranności i troski, w
szczególności z powodu zbyt długiego czasu trwania postę-
powania administracyjnego.

Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2008 r. — PJ Hungary
przeciwko OHIM — Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Sprawa T-580/08)

(2009/C 44/112)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft)
(Budapeszt, Republika Węgierska) (przedstawiciele: adwokaci
M. Granado Carpenter i C. Gutiérrez Martínez)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Pepekillo
SL (Algeciras, Hiszpania)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(OHIM) z dnia 30 kwietnia 2008 r. (sprawa R 72/2007), na
mocy której uwzględniono wniosek o przywrócenie stanu
poprzedniego złożony przez Pepekillo SL;

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(OHIM) z dnia 24 września 2008 r. (sprawa R 72/2007), na
mocy której uchylono decyzję Wydziału Sprzeciwów z dnia
9 marca 2007 r. i w konsekwencji dopuszczono do rejes-
tracji wspólnotowego znaku towarowego nr 3.546.471
„PEPEQUILLO”, wraz z wszystkimi skutkami wynikającymi
z prawa wspólnotowego;

— obciążenie pozwanego kosztami niniejszego postępowania
oraz kosztami postępowania administracyjnego przed
OHIM.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Marta Sancho Lora, która
następnie przeniosła zgłoszenie na spółkę PEPEKILLO SL

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„PEPEQUILLO” (zgłoszenie nr 3.546.471) dla towarów z klas 18
i 25 oraz usług z klasy 35

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Skarżąca, na którą spółka „PEPE JEANS N.V.” przeniosła swe
prawa

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestro-
wane w Hiszpanii słowne znaki towarowe „PEPE” i „PEPE
JEANS”, zarejestrowane w Hiszpanii graficzne znaki towarowe
„PEPE JEANS LONDON”, zarejestrowane w Hiszpanii słowne
znaki towarowe „PEPE 2XL”, „PEPE F4”, „PEPE M99”, „PEPE F4”,
„PEPE M3”, „PEPE M5” i „PEPE F6”, zarejestrowane w Hiszpanii
graficzne znaki towarowe „PEPE JEANS LONDON”, „PEPE
JEANS 73”, „PEPE JEANS PORTOBELLO”, „PEPE”
i zarejestrowane w Hiszpanii słowne znaki towarowe „PEPE
JEANS M2”, „PEPE BETTY”, „PEPE CLOTHING” i „PEPECO” dla
towarów należących do klas 3, 9, 14, 18 i 25; oraz wspólno-
towe, słowny i graficzny, znaki towarowe „PEPE JEANS” zarejes-
trowane dla towarów należących do klas 3, 9, 14 i 18

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu
i odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie zarzutów odwołania

Podniesione zarzuty: Nieprawidłowe zastosowanie art. 78 i 8
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego.

Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2008 r. — Fresh Del
Monte Produce przeciwko Komisji

(Sprawa T-587/08)

(2009/C 44/113)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town,
Kajmany) (przedstawiciele: B. Meyring, adwokat, i E. Verghese,
solicitor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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