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Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Frutas Tono, SL (Benifairo de la Valldigna, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Cañizares Doménech)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Agrocazalla, SL (Lorca, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Marién – zgłoszenie nr 15 146 021

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie R 171/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, a w konsekwencji uchylenie postanowienia o kosztach, którymi obciążono tę 
stronę w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i Izbą Odwoławczą i wydanie kolejnego postanowienia, w którym zawie-
szone zostanie postępowanie odwoławcze przed EUIPO do momentu rozstrzygnięcia przez ten urząd w przedmiocie wniosku o 
unieważnienie prawa do znaku pozostającego w kolizji; posiłkowo

—  jeżeli w momencie wydania wyroku przez Sąd prawo do znaku pozostającego w kolizji zostanie już unieważnione przez EUIPO, 
stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z tego powodu, że Izba Odwoławcza nie poddała należnej analizie wpływu 
[wniosku o unieważnienie] na zgodność rejestracyjną kolidujących ze sobą oznaczeń, ponieważ powinna była zawiesić swoje 
postępowanie z urzędu; posiłkowo

—  w razie nieuwzględnienia powyższych żądań stwierdzenie, że z uwagi na powyższe w przypadku kolidujących ze sobą znaków nie 
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd; oraz

—  obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

—  Prawo pierwszeństwa przysługujące właścicielowi spornego znaku towarowego do hiszpańskich krajowych znaków towarowych: 
nr 1798380 MARIEN, zgłoszonego w dniu 12 stycznia 1994 r. dla klasy 39, nr 1800302 MARIEN, zgłoszonego w dniu 25 stycz-
nia 1994 r. dla klasy 35 i nr 2222325 MARIEN, zgłoszonego w dniu 23 marca 1999 r. dla klasy 31;

—  Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001.
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