
Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. — Grau 
Ferrer przeciwko OHIM — Rubio Ferrer (Bugui va) 

(Sprawa T-543/12) 

(2013/C 55/31) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Hiszpa
nia) (przedstawiciel: adwokat J. Carbonell Callicó) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: Juan 
Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Hiszpania), Alberto Rubio Ferrer 
(Xeraco) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 października 2012 r. w 
sprawach R 274/2011-4 i R 520/2011-4 zgodnie z art. 8 
ust. 1 lit. a) i b) 76 rozporządzenia nr 207/2009, a w 
konsekwencji odmowę rejestracji wspólnotowego graficz
nego znaku towarowego nr 7 338 031 „Bugui va” w całości, 
dla wszystkich wnioskowanych towarów i usług (klasy 31, 
35 i 39) 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania zgodnie 
z art. 87 ust. 2 rozporządzenia o wspólnotowym znaku 
towarowym. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Juan Cándido Rubio 
Ferrer i Alberto Rubio Ferrer 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy z 
elementem słownym „Bugui va” dla towarów i usług z klas 31, 
35 i 39 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 
7 338 031 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowy 
graficzny znak towarowy z elementem słownym „BUGUI De la 

huerta a casa FRUITS FROM THE SPANISH VEGETABLE 
GARDEN” dla towarów i usług z klas 31, 32 i 39 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze
ciwów i odrzucenie sprzeciwu w całości 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 75 
i 76 rozporządzenia nr 207/2009, a także naruszenie zasady 
48 rozporządzenia nr 2868/95 

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2012 r. — Pensa 
Pharma przeciwko OHIM — Ferring i Farmaceutisk Lab 

Ferring (PENSA PHARMA) 

(Sprawa T-544/12) 

(2013/C 55/32) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pensa Pharma, SA (Walencja, Hiszpania) (przed
stawiciele: adwokaci M. Esteve Sanz i M. González Gordon) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą były również: Ferring 
BV (Hoofddorp, Niderlandy) i Farmaceutisk Lab Ferring A/S 
(Vanlose, Dania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 1 października 2012 r. 
w sprawie R 1883/2011-5; oraz 

— obciążenie OHIM i w odpowiednim przypadku interwe
nientów kosztami postępowania przed Sądem oraz kosz
tami postępowania odwoławczego przed OHIM. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: słowny znak towarowy 
„PENSA PHARMA” dla towarów i usług z klas 3, 5 i 44 — 
rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 4954831 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca
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