
Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009;

— Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

Skarga wniesiona w dniu 7 września 2015 r. – Mengozzi/OHIM – Consorzio per la Tutela dell’Olio 
Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

(Sprawa T-510/15)

(2015/C 354/56)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Mengozzi (Monako, Monako) (przedstawiciel: adwokat T. Schuffenecker)

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

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP 
(Florencja, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy „TOSCORO” – wspólnotowy znak towarowy 
nr 2 752 509

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie R 322/2014-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— częściowe utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji oraz częściowe stwierdzenie jej nieważności w zakresie, w jakim 
unieważniono nią prawo do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do „olejów i tłuszczy, olejów roślinnych, 
w tym oliwy z oliwek” oraz „past z zielonych i czarnych oliwek”;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą poniesionymi przez 
stronę skarżącą.

— obciążenie drugiej strony w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą kosztami postępowania, w tym kosztami 
postępowania przed Izbą Odwoławczą poniesionymi przez stronę skarżącą.

Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012;
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— Naruszenie art. 13 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 1151/2012.

— Naruszenie art. 15 porozumienia TRIPS.

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2015 r. – Sun Cali/OHIM – Abercrombie & Fitch Europe (SUN 
CALI)

(Sprawa T-512/15)

(2015/C 354/57)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sun Cali, Inc. (Denver, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat C. Thomas)

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

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Szwajcaria)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający elementy słowne „SUN CALI” – 
wspólnotowy znak towarowy nr 5 482 369

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawach R 1260/2014-5 i 
R 1281/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem i obciążenie (ewentualnego) interwenienta kosztami 
postępowania administracyjnego przed Izbą Odwoławczą;

— wyznaczenie daty rozprawy w przypadku gdyby Sąd nie mógł orzec bez przeprowadzenia rozprawy.

Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie T-1260/2014/5;

— Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie T-1281/2014-5.
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