
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 30 października 2008 r. w
sprawie R 228/2008-1 i wydanie orzeczenia o oddaleniu
sprzeciwu w całości;

— ewentualnie stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
30 października 2008 r. w sprawie R 228/2008-1 i przeka-
zanie sprawy OHIM;

— ewentualnie stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
30 października 2008 r. w sprawie R 228/2008-1; i

— obciążenie Distribuciones Mylar, SA kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„dm” dla towarów z klas 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22,
24-32, 34 i usług z klasy 40

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Distribuciones Mylar, SA

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestro-
wany w Hiszpanii graficzny znak towarowy „DM” nr 2 561 742
dla towarów i usług z klas 9 i 39

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 57 i 59 rozporządzenia Rady
nr 40/94 ze względu na mylne uznanie przez Izbę Odwoławczą,
że pismo strony pozwanej z dnia 8 czerwca 2007 r. nie zawie-
siło terminu na wniesienie odwołania; naruszenie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94 ze względu na dokonanie
przez Izbę Odwoławczą błędnej oceny, że istnieje prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków
towarowych z uwagi na podobieństwo towarów nimi objętych;
naruszenie zasady 17 ust. 2 i 4 rozporządzenia Komisji
nr 2868/95 (1) ze względu na niestwierdzenie przez Izbę
Odwoławczą, że Distribuciones Mylar, SA nie przedstawiła
zasadniczych elementów sprzeciwu.

(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. 1995 L 303, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2009 r. — Advance
Magazine Publishers przeciwko OHIM — Selecciones

Americanas (VOGUE CAFÉ)

(Sprawa T-40/09)

(2009/C 82/55)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Advance Magazine Publishers, Inc. (Nowy York,
Stany Zjednoczone Ameryki) (przedstawiciel: T. Alkin, barrister)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Selec-
ciones Americanas, SA (Sitges (Barcelona), Hiszpania)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie R 280/2008-4 w zakresie, w jakim odnosi się ona
do sprzeciwu opartego na rejestracji w Hiszpanii znaków
towarowych nr 255 186 i 2 529 728;

— zmiana decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie R 280/2008-4 tak, aby
nastąpiło wstrzymanie rozpatrzenie sprzeciwu do czasu
wydania decyzji w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia
wspólnotowego znaku towarowego nr 3 064 219; oraz

— obciążenie Selecciones Americanas, SA kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„VOGUE CAFÉ” dla towarów i usług należących do klas 21, 25
i 43

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Selecciones Americanas, SA

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny
znak towarowy „Vogue Juan Fort, S.A. — Badalona” zarejestro-
wany w Hiszpanii pod nr 255 186 dla towarów z klasy 25;
graficzny znak towarowy „VOGUE studio” zarejestrowany w
Hiszpanii pod nr 2 529 728 dla towarów z klasy 25; zgłoszenie
wspólnotowego znaku towarowego nr 3 064 219 w odniesieniu
do graficznego znaku towarowego „VOGUE” dla towarów i
usług z klas 25, 35 i 39

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w
stosunku do wymienionych w zgłoszeniu towarów z klasy 25

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania
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Podniesione zarzuty: naruszenie art. 43 ust. 2 rozporządzenia
Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) lub zasady 22
ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 2868/95 (1) ze względu na to,
że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że dowody przedsta-
wione przez Selecciones Americanas, S.A. wykazały używanie
znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii pod
nr 255 186; naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94 ze względu na to, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo
uznała, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
w przypadku zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego i
znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii pod
nr 2 529 728; naruszenie zasady 20 ust. 7 rozporządzenia
Komisji nr 2868/95, ponieważ Izba Odwoławcza nie uzasadniła
powodów odmowy zawieszenia postępowania do czasu wydania
decyzji w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia
wspólnotowego znaku towarowego nr 3 064 219.

(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, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2009 r. — Hipp & Co
przeciwko OHIM — Nestlé (Bebio)

(Sprawa T-41/09)

(2009/C 82/56)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Hipp & Co (Sachseln, Szwajcaria) (przedstawi-
ciele: adwokaci A. Bognár i M. Kinkeldey)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Société
des Produits Nestlé, S.A. (Vevey, Szwajcaria)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie R 1790/2007-2; i

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„Bebio” dla towarów z klas 5, 29, 30 i 32

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Société des Produits Nestlé, S.A.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny
międzynarodowy znak towarowy nr 187 436 „BEBA” dla
towarów z klas 5, 29 i 30; słowny wspólnotowy znak towarowy
nr 3 043 387 „BEBA” dla towarów należących do klas 5, 29 i 30

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady nr 40/94 ze względu na dokonanie przez Izbę Odwoław-
czą błędnej oceny, że w przypadku spornych znaków towarów
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2009 r. — Komisja prze-
ciwko Antiche Terre

(Sprawa T-51/09)

(2009/C 82/57)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Dal Ferro, avocat et V. Joris, pełnomocnik)

Strona pozwana: Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa
(Arezzo, Włochy)

Żądania strony skarżącej

— zasądzenie od pozwanej zwrotu kwoty głównej w wysokości
47 933 240 EUR z odsetkami według stawki wskazanej w
art. 5.4.3 ogólnych warunków umowy (stawka BCE + 2 %)
w dacie uzyskania kwoty (od 4 grudnia 1997 r. dla kwoty
46 197 900 EUR i od 18 grudnia 1997 r. lda kwoty
1 735 340 EUR) i do 1 kwietnia 2003 r., oraz innych
odsetek według tej samej stawki od dnia 4 stycznia 2004 r.
do rzeczywistej zapłaty z odliczeniem kwoty 461 979 EUR,
dokonanej w dniu 25 stycznia 2005 r.;
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