
Właściciel znaku lub oznaczenia, 

na które powołano się w sprzeciwie: Telefónica, SA 

Znak lub oznaczenie, 

na które powołano się w sprzeciwie: Wcześniejszy słowny wspól
notowy znak towarowy „CLARO” (nr 2 017 341), zarejestro
wany między innymi dla towarów i usług z klas 9 i 38 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Odrzucenie odwołania z uwagi na 
niezłożenie przez wnoszącą odwołanie pisma przedstawiającego 
podstawy odwołania 

Podniesione zarzuty: Zaskarżona decyzja jest niezgodna, zdaniem 
skarżącej, z zasadą ciągłości funkcjonalnej między Wydziałem 
Sprzeciwów a Izbą Odwoławczą. Jej zdaniem było oczywiste, że 
jej odwołanie było skierowane przeciwko zaskarżonej decyzji w 
całości oraz że decyzja ta była oparta na błędnej wykładni art. 8 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego dokonanej przez Wydział 
Sprzeciwów. 

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2009 r. — United 
States Polo Association przeciwko OHIM — Textiles CMG 

(U.S. POLO ASSN.) 

(Sprawa T-228/09) 

(2009/C 180/114) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: United States Polo Association (Lexington, Stany 
Zjednoczone) (przedstawiciele: P. Goldenbaum, T. Melchert i I. 
Rohr, lawyers) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Textiles CMG, SA (Onteniente, Valencia, Hiszpania) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 20 marca 2009 r. w 
sprawie R 886/2008-4; i 

— obciążenie OHIM własnymi kosztami postępowania jak 
również kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą 
oraz, jeżeli druga strona postępowania weźmie w nim udział 
obciążenie jej własnymi kosztami. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: United States Polo Asso
ciation 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„U.S. POLO ASSN.” dla towarów z klas 9, 20, 21, 24 i 27 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Textiles CMG, SA 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Hiszpańska 
rejestracja słownego znaku towarowego „POLO POLO” dla 
towarów z klasy 24; wspólnotowe zgłoszenie słownego znaku 
towarowego „POLO POLO” dla towarów z klas 24, 25 i 39 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu w odnie
sieniu do wszystkich spornych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 40/94 [(obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009)] poprzez błędne stwierdzenie przez Izbę 
Odwoławczą, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia 
w błąd pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi.
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