
Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. — Longevity Health 
Products przeciwko OHIM — Merck (Kids Vits) 

(Sprawa T-484/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego Kids Vits — Wcześniejszy słowny wspólnotowy 
znak towarowy VITS4KIDS — Względna podstawa odmowy 
rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie 

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]) 

(2010/C 24/87) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, 
Bahamas) (przedstawiciel: adwokat J. Korab) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
G. Schneider, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Merck 
KGaA (Darmstadt, Niemcy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 
28 sierpnia 2008 r. (sprawa R 716/2007-4) dotyczącą postę
powania w sprawie sprzeciwu między Merck KGaA a Longevity 
Health Products, Inc. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Longevity Health Products, Inc. zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. — Earle Beauty 
przeciwko OHIM (SUPERSKIN) 

(Sprawa T-468/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego SUPERSKIN — Bezwzględna 
podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie 

art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]) 

(2010/C 24/88) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, wyspa Wight, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: M. Cover, solicitor) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (przedstawiciel: D. Botis, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 
15 września 2008 r. (sprawa R 1656/2007-4) dotyczącą rejest
racji oznaczenia słownego SUPERSKIN jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 15 września 2008 r. (sprawa 
R 1656/2007-4) w części dotyczącej perfum, preparatów pielęg
nacyjnych do paznokci i włosów, antyperspirantów, dezodorantów, 
past do zębów, farb do włosów, lakierów do włosów, kremów pod 
oczy, lakierów do paznokci i zmywaczy do paznokci, jak również 
sztucznych paznokci, należących do klasy 3, oraz zabiegów pielęg
nacyjnych i kuracji kosmetycznych dla włosów, należących do klasy 
44. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Liz Earle Beauty Co. Ltd pokrywa koszty własne oraz połowę 
kosztów poniesionych przez OHIM. OHIM pokrywa połowę włas
nych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009.
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