
Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Armani 
przeciwko OHIM — Annunziata Del Prete (AJ AMICI 

JUNIOR) 

(Sprawa T-420/10) 

(2010/C 301/97) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Armani SpA (Mediolan, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat M. Rapisardi) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Annun
ziata del Prete (Neapol, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji R 1360/2009-2 Drugiej 
Izby Odwoławczej z dnia 8 lipca 2010 r. z uwagi na błędne 
zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
207/2009 w zakresie w jakim uznano, że w przypadku 
kolidujących ze sobą znaków towarowych nie istnieje praw
dopodobieństwo wprowadzenia w błąd; 

— uwzględnienie argumentów przedstawionych przez skarżącą 
w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, zgodnie z 
jego ustaleniami; 

— odrzucenie w całości zgłoszenia wspólnotowego znaku 
towarowego nr 6314462 dokonanego przez Annunziata 
del Prete na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 dla towarów i usług w nim oznaczo
nych; 

— nakazanie OHIM wykonania decyzji o odmowie rejestracji 
znaku towarowego „AJ AMICI JUNIOR”; 

— obciążenie OHIM, ewentualnie wraz z Annunziata del Prute, 
obowiązkiem zwrotu całości kosztów postępowania ponie
sionych przez GIORGIO ARMANI SpA; 

— stwierdzenie, że w związku ze stwierdzeniem nieważności 
skarżący otrzyma zwrot kosztów poniesionych w ramach 
postępowania włącznie z tymi, które poniesione zostały 
na etapie odwołania zgodnie z art. 91b regulaminu postę
powania z dnia 2 maja 1991 r. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Annunziata del Prete 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „AJ Amici Junior” (zgłoszenie nr 
6314462) dla towarów i usług należących do klas 9, 25 i 35 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Włoski 
graficzny znak towarowy zawierający element słowny „AJ 
Armani Jeans” (nr 912114) dla towarów należących do klas 
9, 25 i 35 oraz włoski słowny znak towarowy zawierający 
element słowny „ARMANI JUNIOR” (nr 998554) dla towarów 
należących do klas 25 i 35 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 w zakresie okoliczności, że między kolidu
jącymi ze sobą znakami towarowymi i oznaczonymi przez nie 
towarami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. 

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2010 r. — 
Cooperativa Vitivinícola Arousana przeciwko OHIM — 

Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO) 

(Sprawa T-421/10) 

(2010/C 301/98) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. 
Galega (Meaño, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. 
Sánchez-Quiñones González) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Constan
tina Sotelo Ares (Cambados, Hiszpania) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie 
R 1804/2008-4;
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