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(znaki towarowe i wzory) z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie
R 1285/2005-1;

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie w całości nieważności decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 12 marca 2007 r. dotyczącej
zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego STEADYCONTROL nr 3 560 935 (R 8/2006-4).

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.
Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Tequilas del Señor SA de
CV

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„STEADYCONTROL” dla towarów z klas 9,12 i 38 (zgłoszenia
nr 3 560 935)

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny wspólnotowy
znak towarowy „TEQUILA GOLD Sombrero Negro” dla
towarów z klasy 33 — zgłoszenie nr 2 722 122

Decyzja eksperta: częściowa odmowa rejestracji dla towarów z
klas 9 i 12

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzne
krajowe znaki towarowe zawierające elementy słowne „SIERRA”
i „CACTUS JACK SHOOTER” jak również graficzny krajowy
znak towarowy zawierający rysunek „czerwonego sombrero” dla
towarów z klasy 33

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) i art. 7 ust.
2 rozporządzenia Rady nr 40/94 (1) w zakresie w jakim
zdaniem skarżącej i w przeciwieństwie do ustaleń w zaskarżonej
decyzji wyraz „STEADYCONTROL” nie ma charakteru opisowego i pozwala na odróżnienie towarów objętych zgłoszeniem

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu
Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1944, L 11,
str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2007 r. — BorcoMarken-Import Matthiesen przeciwko OHIM

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady (WE) nr 40/94

Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2007 r. — Avon
Products przeciwko OHIM (ANEW ALTERNATIVE)

(Sprawa T-182/07)

(Sprawa T-184/07)

(2007/C 170/64)

(2007/C 170/65)

Język skargi: angielski

Język postępowania: angielski

Strony

Strony

Strona skarżąca: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co.
KG (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Wolter)

Strona skarżąca: Avon Products, Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat C. Heitmann-Lichtenstein)

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

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

w

ramach

Rynku

w

ramach

Rynku

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Tequilas del Señor S A de CV (Guadalajara, Meksyk)

Żądania strony skarżącej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 22 marca 2007 r. w
sprawie R 1471/2006-2;

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.
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Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
skarżąca

Zarzuty i główne argumenty
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„ANEW ALTERNATIVE” dla towarów z klasy 3 — zgłoszenie nr
4 357 919
Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: przede
wszystkim wspólnotowy graficzny znak towarowy „CK Calvin
Klein” (znak towarowy nr 66.712) dla towarów i usług z klas 3,
4, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24-27, 35 i 42 oraz krajowe znaki
towarowe „CK” dla towarów z klas 18 i 25.

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu
Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 oraz naruszenie zasady równego
traktowania.

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania
Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1) z uwagi na to, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych
znaków oraz na to, iż znak towarowy „CK” jest powszechnie
znany.

Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2007 r. — Calvin Klein
Trademark Trust przeciwko OHIM — Zafra Marroquineros
(CK CREACIONES KENNYA)

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 r. L 11,
str. 1).

(Sprawa T-185/08)
(2007/C 170/66)
Język skargi: hiszpański
Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2007 r. — Ashoka przeciwko OHIM (DREAM IT, DO IT)
Strony
(Sprawa T-186/07)

Strona skarżąca: Calvin Klein Trademark Trust (Delaware, Stany
Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci T. Andrade Boué, M.I.
Lehmann Novo i A. Hernández Lehmann)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

w

ramach

(2007/C 170/67)

Rynku

Język postępowania: angielski

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Zafra Marroquineros, S.L.
Strony
Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie R 314/2006-2);
— odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego słownego znaku
towarowego nr 3386604 CK CREACIONES KENNYA;

Strona skarżąca: Ashoka (Arlington, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci A. Link i A. Jaeger-Lenz)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

w

ramach

Rynku

— obciążenie OHIM i interwenientów kosztami postępowania.
Żądania strony skarżącej
Zarzuty i główne argumenty
Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Zafra Marroquineros, S.L.
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„CK CREACIONES KENNYA” dla towarów z klas 18 i 25 (zgłoszenie nr 3.386.604).

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 15 marca 2007 r.
(sprawa R 635/2006-1);
— obciążenie OHIM kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą.

