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Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – Pirelli Tyre/OHIM (Bieżniki opon samochodowych)
(Sprawa T-280/15)
(2015/C 270/39)
Język postępowania: włoski
Strona
Strona skarżąca: Pirelli Tyre SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci D. Caneva i G. Fucci)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM
Przedmiotowy sporny wzór: Wzór wspólnotowy (Bieżniki opon samochodowych) – zgłoszenie nr 4 692-0002
Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie R 1286/20143

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
— uwzględnienie żądania przywrócenia stanu poprzedniego, zgłoszonego przez Pirelli Tyre SpA na podstawie art. 67
Rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, poprzez orzeczenie, że uiszczenie opłaty za
odnowienie za drugi pięcioletni okres poprzez obciążenie rachunku bieżącego nr 000069 należącego do Bugnion SpA
jest prawidłowe, a zatem przedmiotowy wzór jest nadal ważny.
— obciążenie OHIM kosztami postępowania

Podniesione zarzuty
— Naruszenie art. 67 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych.

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – Pirelli Tyre/OHIM (Pneumatyczne opony samochodowe)
(Sprawa T-281/15)
(2015/C 270/40)
Język postępowania: włoski
Strona
Strona skarżąca: Pirelli Tyre SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci D. Caneva i G. Fucci)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM
Przedmiotowy sporny wzór: Przedmiotowy sporny wzór: Wzór wspólnotowy (Pneumatyczne opony samochodowe) – zgłoszenie
nr 4 700-0001
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Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie R 1287/2014-3.

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
— uwzględnienie żądania przywrócenia stanu poprzedniego, zgłoszonego przez Pirelli Tyre SpA na podstawie art. 67
Rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, poprzez orzeczenie, że uiszczenie opłaty za
odnowienie za drugi pięcioletni okres poprzez obciążenie rachunku bieżącego nr 000069 należącego do Bugnion SpA
jest prawidłowe, a zatem przedmiotowy wzór jest nadal ważny
— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty
— Naruszenie art. 67 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych.

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – Pirelli Tyre/OHIM (Bieżniki opon samochodowych)
(Sprawa T-282/15)
(2015/C 270/41)
Język postępowania: włoski
Strona
Strona skarżąca: Pirelli Tyre SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci D. Caneva i G. Fucci)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM
Przedmiotowy sporny wzór: Wzór wspólnotowy (Bieżniki opon samochodowych) – zgłoszenie nr 4 700-0002
Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie R 1288/20143

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
— uwzględnienie żądania przywrócenia stanu poprzedniego, zgłoszonego przez Pirelli Tyre SpA na podstawie art. 67
Rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, poprzez orzeczenie, że uiszczenie opłaty za
odnowienie za drugi pięcioletni okres poprzez obciążenie rachunku bieżącego nr 000069 należącego do Bugnion SpA
jest prawidłowe, a zatem przedmiotowy wzór jest nadal ważny
— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty
— Naruszenie art. 67 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych.

