
— obciążenie El Corte Inglés, SA kosztami poniesionymi przez 
skarżącą w postępowaniach przed Wydziałem Sprzeciwów i 
Izbą Odwoławczą OHIM. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: El Corte Inglés, SA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„Emidio Tucci” dla towarów i usług z klas 1–45 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
wspólnotowy znak towarowy „Emilio Pucci” dla towarów z klas 
18 i 24; zarejestrowany we Włoszech słowny znak towarowy 
„EMILIO PUCCI” dla towarów z klas 3, 14, 18, 21, 24, 25 i 33; 
zarejestrowany we Włoszech słowny znak towarowy „EMILIO 
PUCCI” dla towarów z klas 9, 12, 18, 20, 26, 27 i 34; zareje
strowany we Włoszech graficzny znak towarowy „Emilio Pucci” 
dla towarów z klas 14, 18, 24 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uwzględnienie odwołania w 
sprawach R 826/2008-2 i R 770/2008-2; oddalenie odwołania 
w pozostałej części 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na błędne 
uznanie przez Izbę Odwoławczą, że te przepisy prawne nie 
mogą mieć zastosowania do towarów i usług oznaczonych 
rozpatrywanym wspólnotowym znakiem towarowym w klasach 
1, 2, 4–17, 19, 20, 21 (częściowo), 22, 23 i 26–45. 

Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Sociedad 
Agricola Requingua przeciwko OHIM — Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO 

DE PIEDRA) 

(Sprawa T-358/09) 

(2009/C 267/141) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sociedad Agricola Requingua Ltda (Santiago, 
Chile) (przedstawiciel: adwokat E. Vorbuchner) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Hisz
pania) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie R 1117/2008-2; 

— obciążenie OHIM wszystkimi kosztami postępowania, tj. 
kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu, postępowania 
przed Izbą Odwoławczą i niniejszego postępowania; oraz 

— obciążenie Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Toro własnymi kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„TORO DE PIETRA” dla towarów z klasy 33 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
wspólnotowy znak towarowy „D. ORIGEN TORO” dla towarów 
z klasy 33; zarejestrowany w Hiszpanii graficzny znak towa
rowy „Denominación de Origen TORO” dla towarów z klasy 33 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady 207/2009 ze względu na błędne uznanie przez Izbę 
Odwoławczą, że w przypadku spornych znaków towarowych 
istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd; naruszenie 
art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady 207/2009 i prawa do bycia 
wysłuchanym ze względu na niewysłuchanie przez Izbę Odwo 
ławczą ostatnich uwag skarżącej; naruszenie obowiązku uzasad
nienia na podstawie art. 75 ust. 1 rozporządzenia Rady 
2007/2009 ze względu na nieuzasadnienie przez Izbę Odwo 
ławczą wstrzymania się od wzięcia pod uwagę ostatnich uwag 
skarżącej.
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