
Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Lorenz 
Shoe Group przeciwko OHIM — Fuzhou Fuan Leather 

Plastics Clothing Making (Ganeder) 

(Sprawa T-374/09) 

(2009/C 282/106) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Lorenz Shoe Group AG (Taufkirchen, Austria) 
(przedstawiciel: adwokat M. Douglas) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Fuzhou 
Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd (Fujian, Chińska 
Republika Ludowa) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie R 1289/2008-1; 

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Fuzhou Fuan Leather 
Plastics Clothing Making Co. Ltd 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Ganeder” dla towarów z klas 14, 18 i 25 (zgłoszenie 
nr 5 108 774) 

Właściciel znaku lub oznaczenia, 

na które powołano się w sprzeciwie: Strona skarżąca (dawniej shoe 
fashion group LORENZ AG) 

Znak lub oznaczenie, 

na które powołano się w sprzeciwie: Słowny znak towarowy 
„Ganter” dla towarów z klasy 25 (wspólnotowy znak towarowy 
nr 469 262), przy czym sprzeciw został wniesiony tylko wobec 
rejestracji dla towarów z tej klasy 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ w przypadku kolidujących ze 

sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wpro
wadzenia w błąd. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — Glenton 
España przeciwko OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA 

MARIA) 

(Sprawa T-376/09) 

(2009/C 282/107) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Glenton España, SA (Madryd, Hiszpania) (przed
stawiciele: adwokaci E. Armijo Chávarri i A. Castán Pérez- 
Gómez) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: The 
Polo/Lauren Company L.P. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) 

Żądania strony skarżącej 

— Przyjęcie skargi; 

— Zmiana decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe 
i wzory) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie R 594/ 
2008-2; 

— Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„POLO SANTA MARIA” dla towarów i usług z klas 18, 25, 36, 
41 i 43 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: rejestracja 
graficznego znaku towarowego „znak sylwetki gracza polo” w 
Beneluksie dla towarów z klas 18 i 25
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Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w 
zakresie wszystkich spornych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe unieważnienie spornej 
decyzji 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 ze względu na mylne ustalenie przez Izbę 
Odwoławczą, że w przypadku rozpatrywanych znaków istnieje 
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2009 r. — 
Mövenpick-Holding przeciwko OHIM (PASSIONATELY 

SWISS) 

(Sprawa T-377/09) 

(2009/C 282/108) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Mövenpick — Holding AG (przedstawiciel: 
adwokat M. Taxhet) 

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

Żądania strony skarżącej 

— zmiana decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 23 lipca 
2009 r. i opublikowanie zgłoszenie znaku towarowego 
PASSIONATELY SWISS (zgłoszenie nr 6 701 031); 

— ewentualnie stwierdzenie, że art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 
7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 nie stoją na prze
szkodzie rejestracji wspomnianego znaku, stwierdzenie 
nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 23 
lipca 2009 r. i przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej celem 
ponownego rozpatrzenia; 

— ewentualnie zmiana decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z 
dnia 23 lipca 2009 r. i opublikowanie znaku towarowego 
PASSIONATELY SWISS (zgłoszenie nr 6 701 031) wraz z 
oświadczeniem strony skarżącej o zrzeczeniu się wyłącz
nych praw do elementu SWISS wspomnianego znaku; 

— ewentualnie stwierdzenie, że art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 
7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie stoją na przeszkodzie 

rejestracji zgłoszonego znaku, jeżeli strona skarżąca złoży 
oświadczenie o zrzeczeniu się wyłącznych praw do 
elementu SWISS wspomnianego znaku, stwierdzenie 
nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 23 
lipca 2009 r. i przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej celem 
ponownego rozpatrzenia; 

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„PASSIONATELY SWISS” dla towarów i usług z klas 16, 35, 
41, 43 i 44 (zgłoszenie nr 6 701 031) 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia nr 207/2009 ( 1 ). 

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

Skarga wniesiona w dniu 30 września 2009 r. — SPAR 
przeciwko OHIM — SPA Group Europe (SPA GROUP) 

(Sprawa T-378/09) 

(2009/C 282/109) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: SPAR Handelsgesellschaft mbH (Schenefeld, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci R. Kaase i J.-C. Plate) 

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
SPA Group Europe Ltd & Co. KG (Norymberga, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 16 lipca 2009 r., wydanej 
w sprawie R 123/2008-1 z powodu niezgodności z art. 8 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 ( 1 ),
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