
Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie R 
1724/2007/4 i oddalenie sprzeciwu; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami niniejszego postępo
wania oraz postępowania przed Izbą Odwoławczą; 

— obciążenie strony pozwanej zaocznie, bez przeprowadzania 
procedury ustnej, jeśli odpowiedź na skargę nie zostanie 
złożona w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towa
rowy„mediata”, zawierający kolory niebieski, szary i biały, dla 
usług należących do klas 35, 36, 41, 42 i 44 (zgłoszenie nr 
4 495 842) 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
MeDiTA Medizinische Kurierdienst- u. Handelg. mbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: niemiecki 
słowny znak towarowy dla usług należących do klas 35 i 39, 
przy czy sprzeciw dotyczy rejestracji dla klasy 35. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu. 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia nr 207/2009 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towa
rowego (Dz. U. L 78, s. 1) ], ponieważ nie istnieje ryzyko 
wprowadzenia w błąd pomiędzy rozpatrywanymi znakami 
towarowymi. 

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2009 r. — Sobieski zu 
Schwarzenberg przeciwko OHIM — British-American 
Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu 

Schwarzenberg) 

(Sprawa T-271/09) 

(2009/C 220/78) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg 
(Dortmund, Niemcy) (przedstawiciele: Fitzner i U. Fitzner, Rech
tsanwälte) 

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
British-American Tobacco Polska S.A. (Augustów, Polska) 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory — OHIM) z dnia 13 maja 2009 r. 
(sprawa R 771/2008-4); 

— stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów z 
dnia 14 marca 2008 r. i 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżący 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg” dla towarów z 
klas 33 i 34 (zgłoszenie nr 4 583 761) 

Właściciel znaku lub oznaczenia,na które powołano się w sprzeciwie: 
British-American Tobacco Polska S.A. 

Znak lub oznaczenie, 

na które powołano się w sprzeciwie: polski słowny znak towarowy 
„JAN III SOBIESKI” dla towarów z klasy 34 (nr 110 327) i 
polski słowno-graficzny znak towarowy „JAN III SOBIESKI” 
dla towarów z klas 3, 30, 32 i 33 (nr 160 417), przy czym 
sprzeciw dotyczy rejestracji dla klas 33 i 34 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 60 rozporządzenia (WE) nr 
207/2009 ( 1 ) w związku z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 
2869/95 ( 2 ) oraz naruszenie art. 60 w związku z art. 81 rozpo
rządzenia nr 207/2009 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) 

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 
r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. L 303, s. 33) 

Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2009 r. — Pineapple 
Trademarks Pty Ltd przeciwko OHIM 

(Sprawa T-272/09) 

(2009/C 220/79) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pineapple Trademarks Pty Ltd (Burleigh Heads, 
Australia) (przedstawiciel: N. Saunders, barrister) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: 
Angel Custodio Dalmau Salmons (Barcelona, Hiszpania)
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