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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Mascha & 
Regner Consulting KEG (Wiedeń, Austria) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 8 października 2009 r. w 
sprawie R 239/2009-4; i 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „CAFE 
CARLYLE” dla usług z klasy 42 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
Mascha & Regner Consulting KEG 

Decyzja Wydziału Unieważnień: odrzucenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: unieważnienie rozpatrywanego wspól
notowego znaku towarowego 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia Rady nr 207/2009 ze względu na błędne zastosowanie 
przez Izbę Odwoławczą zbyt zawężającej wykładni pojęcia 
rzeczywistego używania. Ponadto Izba Odwoławcza: (i) nie 
uwzględniła we właściwy sposób dowodów używania przesta
wionych przez skarżącą przed Wydziałem Unieważnień; (ii) nie 
oceniła prawidłowo zakresu wspomnianych dowodów 
używania; oraz (iii) nie dokonała ich całościowej oceny. 

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2009 r. — Carlyle 
przeciwko OHIM — Mascha & Regner Consulting (THE 

CARLYLE) 

(Sprawa T-506/09) 

(2010/C 51/71) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Carlyle, LLC (St. Louis, Stany Zjednoczone) 
(przedstawiciele: adwokaci: E. Cornu, E. De Gryse i D. Moreau) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Mascha & 
Regner Consulting KEG (Wiedeń, Austria) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 8 października 2009 r. w 
sprawie R 240/2009-4; i 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „THE CARLYLE” 
dla towarów i usług z klas 3, 25 i 42 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
Mascha & Regner Consulting KEG 

Decyzja Wydziału Unieważnień: częściowe odrzucenie wniosku o 
unieważnienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: unieważnienie rozpatrywanego wspól
notowego znaku towarowego 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia Rady nr 207/2009 ze względu na błędne zastosowanie 
przez Izbę Odwoławczą zbyt zawężającej wykładni pojęcia 
rzeczywistego używania. Ponadto Izba Odwoławcza: (i) nie 
uwzględniła we właściwy sposób dowodów używania przesta
wionych przez skarżącą przed Wydziałem Unieważnień; (ii) nie 
oceniła prawidłowo zakresu wspomnianych dowodów 
używania; oraz (iii) nie dokonała ich całościowej oceny. 

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2009 r. — Baena 
Grupo przeciwko OHIM — Neuman y Galdeano del Sel 

(wzory) 

(Sprawa T-513/09) 

(2010/C 51/72) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpètua 
de Mogoda, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Canela 
Giménez)
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