
Podniesione zarzuty: Nie zostały spełnione podlegające uwzględ-
nieniu z urzędu w postępowaniu w sprawie unieważnienia prze-
słanki dopuszczalności określone w rozporządzeniu (WE)
nr 40/94 (1) i rozporządzeniu (WE) nr 2868/95 (2).

(1) Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

(2) Rozporządzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące
rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2009 r. — Park prze-
ciwko OHIM — Bae (PINE TREE)

(Sprawa T-28/09)

(2009/C 82/51)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Niemcy) (przedsta-
wiciel: adwokat P. Lee)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Chong-
Yun Bae (Berlin, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie
R 1882/2007-4 oraz

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania, w tym
kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy „PINE TREE”
dla towarów z klasy 28 (wspólnotowy znak towarowy
nr 318 857)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Chong-Yun Bae

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
Skarżący

Decyzja Wydziału Unieważnień:Unieważnienie wspólnotowego
znaku towarowego, którego dotyczył wniosek

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji
i oddalenie wniosku o unieważnienie wspólnotowego znaku
towarowego

Podniesione zarzuty: Niedopuszczalność odwołania i brak
używania, które uzasadniałoby utrzymanie praw do rozpatrywa-
nego wspólnotowego znaku towarowego zgodnie z art. 15 i 50
ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1).

(1) Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2009 r. — Engelhorn
przeciwko OHIM — The Outdoor Group (peerstorm)

(Sprawa T-30/09)

(2009/C 82/52)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Engelhorn KGaA (Mannheim, Niemcy) (przedsta-
wiciel: adwokat W. Göpfert)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: The
Outdoor Group Limited (Northampton, Zjednoczone Królestwo)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji R 167/2008-5 Piątej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 28 października 2008 r. oraz

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„peerstorm” dla towarów i usług z klasy 25 (wspólnotowy znak
towarowy nr 4 115 382)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
The Outdoor Group Limited

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny
znak towarowy „PETER STORM” dla towarów z klasy 25
(wspólnotowy znak towarowy nr 833 566) oraz brytyjski znak
towarowy „PETER STORM” dla towarów z klasy 18

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów i odrzucenie zgłoszenia

4.4.2009 C 82/29Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


