
Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2009 r. – Meica 
przeciwko OHIM – Bösinger Fleischwaren (Schinken King) 

(Sprawa T-61/09) 

(2009/C 102/33) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz 
Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat S. Russlies) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Bösinger 
Fleischwaren GmbH (Bösingen, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 grudnia 
2008 r. (sprawa R 1049/2007-1); 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania poniesionymi 
przez skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bösinger Fleischwaren 
GmbH 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Schinken King” dla towarów z klas 29 i 30 (zgłoszenie nr 
3 720 968) 

Właściciel znaku lub oznaczenia, 

na które powołano się w sprzeciwie: Strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, 

na które powołano się w sprzeciwie: Słowny wspólnotowy znak 
towarowy „Curry King” (wspólnotowy znak towarowy nr 
2 885 077) dla towarów z klasy 30 i zarejestrowane w 
Niemczech słowne znaki towarowe „Curry King” (nr 
39902969,9) i „King” (nr 30404434,2) dla towarów z klas 
29 i 30 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 40/94 ( 1 ), ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą 
znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd lub przynajmniej prawdopodobieństwo skoja-
rzenia, oraz naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie drugie tego rozpo-
rządzenia z uwagi na braki w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. 

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

Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2009 r. – Rintisch 
przeciwko OHIM – Bariatrix Europe (PROTI SNACK) 

(Sprawa T-62/09) 

(2009/C 102/34) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bernhard Rintisch (Bottrop, Niemcy) (przedsta-
wiciel: adwokat A. Dreyer) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Bariatrix 
Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francja) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) z dnia 15 grudnia 2008 r. 
w sprawie R 740/2008-4; i 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bariatrix Europe Inc. SAS
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