
Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — El Corte 
Inglés przeciwko OHIM — Ruan (B) 

(Sprawa T-593/10) 

(2011/C 80/38) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przed
stawiciele: adwokaci J.L. Rivas Zurdo i E. Seijo Veiguela) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Jian Min 
Ruan (Mem Martins, Portugalia) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 4 października 2010 r. 
w sprawie R 576/2010-2 poprzez stwierdzenie, że zgodnie 
z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnoto
wego znaku towarowego należało uwzględnić odwołanie 
strony wnoszącej sprzeciw i uchylić decyzję Wydziału 
Sprzeciwów o odrzuceniu w całości zgłoszenia wspólnoto
wego znaku towarowego nr 6.379.721 „B” (MIXTA), a także 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Jian Min Ruan 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
w kolorach czerwonym i białym zawierający literę „B” dla 
towarów z klasy 25 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
znak towarowy zawierający literę „B” dla towarów z klasy 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ w przypadku kolidujących ze 
sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wpro
wadzenia w błąd. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2010 r. — Almunia 
Textil przeciwko OHIM — FIBA Europe (EuroBasket) 

(Sprawa T-596/10) 

(2011/C 80/39) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña 
Godina, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. E. Astiz Suárez) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą było również: FIBA 
Europe eV (Monachium, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 6 października 2010 r. w 
sprawie R 280/2010-1. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: FIBA Europe eV 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„EuroBasket” dka towarów i usług z klas 9, 14, 16, 24, 25, 
26, 28, 35, 38 i 41. 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
wspólnotowy i krajowy znak towarowy zawierający element 
słowny „Basket” dla towarów z klas 18, 25 i 28. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu i częściowe odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku 
towarowego dla towarów z klas 9, 25, 28 i 41 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i oddalenie 
sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ w przypadku kolidujących ze 
sobą znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w 
błąd. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

PL C 80/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2011


