
Decyzja Wydziału Unieważnień: Uwzględnienie wniosku o unie
ważnienie prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2013 r. — Perfetti Van 
Melle przeciwko OHIM (DAISY) 

(Sprawa T-381/13) 

(2013/C 274/33) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat P. Testa) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie R 427/2012-1 w 
zakresie, w jakim odrzuca ona zgłoszenie znaku towaro
wego DAISY w odniesieniu do następujących towarów: 
słodycze, ciasta, cukierki, cukierki karmelowe, cukierki żela
tynowe, karmel, guma do żucia, żelatyna (wyroby cukierni
cze), anyż, lizaki, toffi, draże, cukier, czekolada, kakao; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: wspólnotowy znak towa
rowy „DAISY” dla towarów z klasy 30; — zgłoszenie wspól
notowego znaku towarowego nr 10 267 037 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, 
ponieważ słowo „DAISY” nie ma charakteru opisowego; 

— naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, 
ponieważ słowo „DAISY” nie opisuje istotnej właściwości 
towaru; 

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, 
ponieważ pojęcie „DAISY” ma w odniesieniu do słodyczy 
charakter odróżniający. 

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2013 r. — Perfetti Van 
Melle SpA przeciwko OHIM (MARGARITAS) 

(Sprawa T-382/13) 

(2013/C 274/34) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat P. Testa) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie R 430/2012-1, w 
zakresie w jakim odrzuca ona zgłoszenie do rejestracji 
znaku towarowego „MARGARITAS” dla następujących 
towarów: słodyczy, ciast, cukierków, cukierków karmelo
wych miękkich, gumek, karmelków, gumy do żucia, żela
tyny (słodycze), lukrecji, lizaków, karmelków „toffi”, cukru, 
czekolady, kakao”; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny wspólnotowy znak 
towarowy „MARGARITAS” dla towarów z klasy 30 — zgło
szenie znaku towarowego nr 10 261 105. 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, 
ze względu na to, iż słowo „MARGARITA” nie posiada 
charakteru opisowego;
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