
Skarżąca, która podnosi również naruszenie obowiązku uzasad
nienia, żąda ponadto odszkodowania tytułem naprawienia 
szkody w związku z odpowiedzialnością pozaumowną, wyrzą
dzonej bezprawnym działaniem lub pomocniczo, działaniem 
zgodnym z prawem. 

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2009 r. — La 
City przeciwko OHIM — Bücheler i Ewert (citydogs) 

(Sprawa T-444/09) 

(2010/C 11/63) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: La City (La Courneuve, Francja) (przedstawiciel: 
adwokat S. Bénoliel-Claux) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: Andreas 
Bücheler i Konstanze Ewert (Engelskirchen, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(OHIM) z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie nr 
R 233/2008-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Andreas Bücheler i 
Konstanze Ewert 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„citydogs” dla towarów z klas 16, 18 i 25 (zgłoszenie 
nr 4 692 381) 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany we Francji słowny znak towarowy „CITY” dla towarów 
należących do klas 9, 14, 18 i 25, przy czym sprzeciw został 
wniesiony przeciw rejestracji dla klas 18 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i odda
lenie sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009] z powodu braku prawdopodobieństwa wprowa
dzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towa
rowych. 

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. — Simba 
Toys przeciwko OHIM — Seven Towns (Trójwymiarowe 

przedstawienie zabawki w kształcie sześcianu) 

(Sprawa T-450/09) 

(2010/C 11/64) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Niemcy) 
(przedstawiciel: O. Ruhl, adwokat) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Seven Towns Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 1 września 2009 r. w 
sprawie R 1526/2008-2; oraz 

— obciążenie OHIM i Seven Towns Ltd kosztami postępowania 
przed Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym 
oraz kosztami poniesionymi przed Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: trójwymiarowe przedstawienie zabawki 
w kształcie sześcianu dla towarów wspólnotowego klasy 28 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Seven Towns Ltd 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
Simba Toys GmbH & Co. KG 

Decyzja Wydziału Unieważnień: odrzucenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania
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