
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 maja 2009 r. — 
CFCMCEE przeciwko OHIM (P@YWEB CARD i PAYWEB 

CARD) 

(Sprawy połączone T-405/07 i T-406/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownych wspól
notowych znaków towarowych P@YWEB/email CARD i 
PAYWEB CARD — Bezwzględna podstawa odmowy rejest
racji — Częściowy brak charakteru odróżniającego — Artykuł 

7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94) 

(2009/C 153/70) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est 
Europe (CFCMCEE) (Strasburg, Francja) (przedstawiciele: adwo
kaci P. Greffe, J. Schouman i L. Paudrat) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełno
mocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skargi odpowiednio na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej 
OHIM z dnia 10 lipca 2007 r. (sprawa R 119/2007-1) i z 
dnia 12 września 2007 r. (sprawa R 120/2007-1) dotyczące 
zgłoszenia oznaczeń słownych P@YWEB CARD i PAYWEB 
CARD jako wspólnotowych znaków towarowych. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 10 lipca 2007 r. (sprawa 
R 119/2007-1) oraz z dnia 12 września 2007 r. (sprawa R 
120/2007-1) w części dotyczącej odmowy rejestracji jako wspól
notowych znaków towarowych oznaczeń słownych P@YWEB 
CARD i PAYWEB CARD dla urządzeń i przyrządów fotograficz
nych, kinematograficznych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; 
dysków do rejestracji dźwięku, notesów elektronicznych, dystrybu
torów automatycznych, taśm wideo, automatów biletowych, wyda
jących wyciągi bankowe, kamer (aparatów kinematograficznych), 
kamer wideo, kaset wideo, CD–ROM-ów, czytników kodów 
kreskowych, dysków kompaktowych (audio-wideo), dysków 
kompaktowych optycznych, wykrywaczy fałszywych monet, dyskie
tek, magnetycznych nośników danych, optycznych nośników 
danych, monitorów ekranowych, urządzeń do przetwarzania infor
macji, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, interfejsów kompu
terowych (informatyka), czytników (sprzęt przetwarzania danych), 
oprogramowania komputerowego (nagranego), monitorów (pro
gramy komputerowe), komputerów, komputerowych urządzeń pery
feryjnych, programów komputerowych nagranych, programów 
sterujących komputerowych (nagranych), sprzętu radiotelefonicz
nego, odbiorników (audio- i wideo), urządzeń telefonicznych, urzą
dzeń telewizyjnych, urządzeń do rejestrowania przebiegu zjawisk 
czasowych, nadajników (telekomunikacja), procesorów (centralne 

jednostki przetwarzania), należących do klasy 9, a także dla 
usług określonych jako agencje informacyjne (aktualności) w szcze
gólności w sektorze bankowym, łączność radiowa, łączność telefo
niczna, nadawanie telegramów, przekaz telegraficzny, rozpowszech
nianie programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, wypożyczanie urządzeń tele
komunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informa
cji, wypożyczanie telefonów, łączność za pomocą telefonii komór
kowej, usługi telefoniczne, należących do klasy 38 w rozumieniu 
Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji 
towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 
1957 r., ze zmianami. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) i 
OHIM poniosą własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 8 z 12.1.2008. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 maja 2009 r. — 
Jurado Hermanos przeciwko OHIM (JURADO) 

(Sprawa T-410/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Słowny wspólnotowy znak 
towarowy JURADO — Niezłożenie wniosku o przedłużenie 
prawa z rejestracji przez właściciela znaku towarowego — 
Wykreślenie znaku towarowego po wygaśnięciu prawa z 
rejestracji — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego 

złożony przez wyłącznego licencjobiorcę) 

(2009/C 153/71) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Jurado Hermanos, SL (Alicante, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat C. Martín Álvarez) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (przedstawiciele: O. Montalto i P. López 
Fernández de Corres, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 
września 2007 r. (sprawa R 866/2007-2) dotyczącą złożonego 
przez skarżącą wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Jurado Hermanos, SL zostaje obciążona kosztami postępowania, w 
tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka 
tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 8 z 12.1.2008
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