
Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2014 r. – Squeeze Life przeciwko OHIM – Evolution Fresh 
(SQUEEZE LIFE)

(Sprawa T-523/14)

(2014/C 329/29)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Squeeze Life, SL (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Devaureix)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Evolution Fresh, Inc. (San Bernardino, Stany Zjednoczone)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności i pozostawienie bez skutków prawnych decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 14 kwietnia 2014 r., a w konsekwencji 
stwierdzenie, że:

— wnoszącym odwołanie do Izby Odwoławczej od decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 20 grudnia 2013 r. 
była Squeeze Life, S.L., a nie zgłaszająca, Evolution Fresh, Inc.;

— a w konsekwencji potwierdzenie decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 20 grudnia 2014 r. i w związku z tym 
odmowa rejestracji dla towarów z klasy 32 i części usług z klasy 35 wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego 
znaku towarowego nr 11 170 966 „SQUEEZE LIFE”;

— zawieszenie postępowania w sprawie konwersji nr 8311048, prowadzonego przed „Division of recordals” OHIM, do 
chwili wydania orzeczenia w niniejszej sprawie poprzez wystosowanie do wspomnianego „Division of recordals” 
zawiadomienia wzywającego go do zawieszenia postępowania w sprawie konwersji;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postpowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Evolution Fresh, Inc.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy „SQUEEZE LIFE” dla towarów i usług z klas 32, 35 i 43 – 
zgłoszenie nr 11 170 966

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowne, wspólnotowy i krajowy, znaki towarowe „ZUMIT SQUEEZE 
LIFE” zarejestrowane dla towarów i usług z klas 29, 31, 32 i 35

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie wycofania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i umorzenie postępowań 
odwoławczego i w sprawie sprzeciwu

Podniesione zarzuty:

— Naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 207/2009;

— Naruszenie art. 108 i nast. rozporządzenia nr 207/2009.
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