
Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2009 r. — 
CheapFlights International przeciwko OHIM — 

Cheapflights (Cheapflights) 

(Sprawa T-460/09) 

(2010/C 24/103) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, 
Irlandia) (przedstawiciel: H. Hartwig i A. von Mühlendahl, adwo
kaci) 

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

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 31 sierpnia 2009 r. w 
sprawie R 1356/2007-4; 

— oddalenie odwołania wniesionego przez Cheapflights Ltd od 
decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 22 czerwca 
2007 r. w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu B 
806 531; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą 
Odwoławczą; oraz 

— obciążenie kosztami postępowania Cheapflights Ltd, w tym 
kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu 
przed Izbą Odwoławczą jeżeli Cheapflights Ltd zdecyduje 
się wziąć udział w postępowaniu w charakterze interwe
nienta w tej sprawie. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Cheapflights Ltd 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„Cheapflights” dla usług z klas 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43 i 
44; 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
CheapFlights International Ltd 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: irlandzka 
rejestracja znaku towarowego dla graficznego oznaczenia 
„CheapFlights” dla usług z klas 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 i 
44; irlandzkie zgłoszenie słownego znaku towarowego „CHEAP
FLIGHTS” dla usług z klas 35, 39 i 43; irlandzka rejestracja 
słownego znaku towarowego „CHEAPFLIGHTS” dla usług z 
klas 38, 41, 42 i 44; irlandzka rejestracja znaku towarowego 
dla graficznego oznaczenia „CheapFlights.ie” dla usług z klas 35, 
39, 41, 42 i 43; międzynarodowa rejestracja graficznego ozna
czenia „CheapFlights” dla usług z klas 35, 38, 39 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i odda
lenie sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 gdyż Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, 
że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w 
przypadku omawianych znaków towarowych. 

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2009 r. — 
CheapFlights International przeciwko OHIM — 

Cheapflights (Cheapflights) 

(Sprawa T-461/09) 

(2010/C 24/104) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, 
Irlandia) (przedstawiciel: H. Hartwig i A. von Mühlendahl, adwo
kaci) 

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

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 31 sierpnia 2009 r. w 
sprawie R 1607/2007-4; 

— oddalenie odwołania wniesionego przez Cheapflights Ltd od 
decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 10 sierpnia 
2007 r. w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu B 
849 150;
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