
Żądania strony skarżącej 

— uwzględnienie skargi wniesionej przez stronę skarżącą; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie 
R 1204/2008-2 oraz oddalenie wniosku o unieważnienie 
wniesionego przez Gruppo Lepetit SpA przed Izbę Odwo 
ławczą w odniesieniu do wspólnotowego znaku towaro
wego 5 244 512; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Longevity Health 
Products, Inc. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„RESVEROL” dla towarów i usług z klas 3, 5 i 35 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Gruppo Lepetit SpA 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowe 
rejestracje znaku towarowego „LESTEROL” dla towarów z klasy 
5 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza niesłusznie stwier
dziła, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w 
przypadku rozpatrywanych znaków towarowych. 

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — 
Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHIM 

— Free (FREE) 

(Sprawa T-365/09) 

(2009/C 267/144) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Ateny, 
Grecja) (przedstawiciele: adwokaci A. Koliothomas i K. Papadia
mantis) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Free SAS 
(Paryż, Francja) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 czerwca 2009 r. w 
sprawie R 1346/2008-1; 

— oddalenie sprzeciwu; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem 
Pierwszej Instancji; 

— obciążenie Free SAS kosztami poniesionymi w postępo
waniu przed Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„FREE” dla towarów z klasy 16 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Free SAS 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany we Francji słowny znak towarowy „FREZ” dla usług 
z klasy 38; zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy 
„FREE — LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX” dla usług z klas 35 i 
38 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze
ciwów i odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towaro
wego w całości 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 ze względu na błędne uznanie przez Izbę 
Odwoławczą, że w przypadku spornych znaków towarowych 
istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd; naruszenie 
art. 75 rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na 
nieuzasadnienie przez Izbę Odwoławczą uznania, że istnieje 
podobieństwo pomiędzy towarami z klasy 16 oznaczonymi 
rozpatrywanym wspólnotowym znakiem towarowym a usłu
gami z klasy 38 oznaczonymi wcześniejszym znakiem towa
rowym.
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