
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sacopa, 
SAU [Sant Jaume de Llierca (Girona), Hiszpania] 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM i odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku 
towarowego nr 4 520 193; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Sacopa, SAU 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „LT” (zgłoszenie nr 4 520 193) dla 
towarów z klas 7, 9 i 11. 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
wspólnotowy znak towarowy nr 13 375 i zarejestrowane w 
Hiszpanii graficzne znaki towarowe nr 1 719 729 i nr 
1 719 730 składające się z zestawienia „L” i „T” wpisanych w 
okręg dla towarów z klas 9 i 11. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i odda
lenie sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: Niewłaściwa wykładnia art. 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2010 r. — Space Beach 
Club przeciwko OHIM — Flores Gómez (SpS space of 

sound) 

(Sprawa T-144/10) 

(2010/C 134/79) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Space Beach Club, SA [San Jorge (Ibiza), Hisz
pania] (przedstawiciel: adwokat A. Alejos Cutuli) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Miguel 
Ángel Flores Gómez (Madryt, Hiszpania) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
OHIM i odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towa
rowego nr 5683693; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Miguel Ángel Flores 
Gómez 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „SPS space of sound” (zgłoszenie nr 
5 683 693) dla towarów i usług z klas 9, 35 i 41 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowane w Hiszpanii graficzne znaki towarowe zawierające 
element słowny „SPACE” (nr 2 021 783, nr 2 610 677, nr 
2 644 838, nr 2 644 839, nr 2 654 511, nr 2 694 428, nr 
2 583 870, nr 3 175 742 i nr 4 529 814) dla towarów i 
usług z klas 9, 25 i 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Niewłaściwa wykładnia art. 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego.
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