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V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene
razloge:

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Prvič, trdi, da je Komisija napačno uporabila pravo z odločitvijo,
da danska vlada ni storila očitne napake presoje, ko je ugotovila,
da pomeni povezava Københaven — Ystad izvajanje javne
službe ali storitev splošnega gospodarskega pomena.

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: francoska
besedna znamka „Stratégies“ (registracija št. 1 240 001) za
proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 28, 35, 41 in 42

Drugič, tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila
pravo s tem, da glede na podatke, ki jih je imela na voljo, ni
podvomila glede opredelitve povezave Københaven — Ystad kot
obveznosti javne službe ali storitve splošnega gospodarskega
pomena ali javne službe. Trdi, da Komisija ne bi smela sprejeti
trditev danske vlade brez nadaljnje razprave ali preverjanja.
Tretjič, tožeča stranka trdi, da Komisija ni zadostno obrazložila
svoje odločbe in je s tem kršila svojo obveznost iz člena 253
ES, ker je v obrazložitvi odločbe zgolj ponovila trditve danske
vlade.
(1) UL 2008, C 309, str. 14.

Tožba, vložena 2. marca 2009 — Strategi Group proti
UUNT — Reed Business Information (STRATEGI)
(Zadeva T-92/09)
(2009/C 113/78)

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora
Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za
ugovore
Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 43 Uredbe Sveta št. 40/94,
ker je odbor za pritožbe zlasti napačno presodil, da lahko
uporaba znamke za naslov revije v okoliščinah tega primera
pomeni uporabo znamke za storitve, ki se v tej publikaciji
oglašujejo, ker ni navedel ustreznih razlogov, da se lahko taka
uporaba v teh okoliščinah dejansko dokaže in/ali ker ni
ustrezno presodil dokazov, ki so bili predloženi na podlagi
pravilnih načel; subsidiarno ali podredno, kršitev pravila 22
Uredbe Komisije št. 2868/95 (1), ker odbor za pritožbe te
pravne določbe v okoliščinah tega primera ni ustrezno uporabil,
saj ni določil smernic glede dokazov, ki se zahtevajo za doka
zovanje take uporabe in/ali napačno ugotovil, da je dokaz, ki ga
je predložila pritožnica, v zvezi z zadevnimi storitvami nepri
meren za ugotavljanje uporabe znamke.

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za
izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L
303, str. 1).

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranke
Tožeča stranka: Strategi Group Ltd (Manchester, Združeno kralje
stvo) (zastopnik: N. Saunders, Barrister)

Tožba, vložena 11. marca 2009 — von OppelnBronikowski in von Oppeln-Bronikowski proti UUNT —
Pomodoro Clothing (promodoro)
(Zadeva T-103/09)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

(2009/C 113/79)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Reed Business Informa
tion (Issy-Les-Moulineaux, Francija)
Predloga tožeče stranke
— Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje
na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 18. decembra
2008 v zadevi R 1581/2007-2 naj se razveljavi in prijava
vrne UUNT, da nadaljuje s postopkom; in
— UUNT (in kateremukoli intervenientu) naj se naloži plačilo
stroškov postopka in stroškov postopka pred odborom za
pritožbe UUNT.

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranke
Tožeči stranki: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski
in Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düssel
dorf, Nemčija) (zastopnik: V. Knies, odvetnik)
Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)
Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Pomodoro
Clothing Company Ltd. (London, Združeno kraljestvo)

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Predlog tožečih strank

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „STRATEGI“ za
storitve iz razreda 35

— Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 7. januarja 2009 v
zadevi R 325/2008-1 naj se razveljavi.
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Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeči stranki
Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „promodoro“ za
proizvode in storitve iz razredov 25, 28 in 35 — prijava št.
3 587 557
Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka pred odborom za pritožbe
Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: registracija
besedne znamke „POMODORO“ v Združenem kraljestvu za
proizvode iz razreda 25
Odločba oddelka za ugovore: delna zavrnitev prijave
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev pravila 22 Uredbe Komisije (ES)
št. 2868/95 (1), ker je odbor za pritožbe napačno upošteval
dokaz o uporabi, ki ga je druga stranka pred odborom za
pritožbe prepozno predložila; kršitev člena 43(2) Uredbe Sveta
št. 40/94, ker odbor za pritožbe ni ugotovil, da dokazi, ki jih je
druga stranka pred odborom za pritožbe predložila v zahte
vanem roku, niso zadostno dokazovali uporabe znamke, nava
jane v postopku z ugovorom; kršitev člena 8(2) Uredbe Sveta št.
40/94, ker je odbor za pritožbe napačno odločil, da je med
zadevnimi znamkami obstajala verjetnost zmede.
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— plačilo stroškov naj se naloži UUNT in, če je potrebno,
intervenientu v postopku.
Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za
pritožbe
Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „Archer Maclean’s
Mercury“ za proizvode iz razredov 9, 16 in 28 — prijava št.
4 290 227
Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča
stranka
Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: nemška registra
cija besedne znamke „Merkur“ za proizvode in storitve iz
razredov 6, 9, 28, 35, 37, 41 in 42
Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora
Odločba odbora za pritožbe:: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št.
40/94, ker je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da med
zadevnima znamkama ni bilo vidne ali fonetične podobnosti
ali pojmovne enakosti, in da ni bilo enakosti proizvodov iz
razredov 9 in 28 ter zato ni bilo verjetnosti zmede med zadev
nima znamkama.

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za
izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L
303, str. 1).

Tožba, vložena 13. marca 2009 — adp Gauselmann proti
UUNT — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

Tožba, vložena 12. marca 2009 — Združeno kraljestvo
proti Komisiji
(Zadeva T-107/09)

(Zadeva T-106/09)

(2009/C 113/81)

(2009/C 113/80)

Jezik postopka: angleščina

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranki
Stranke
Tožeča stranka: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Nemčija)
(zastopnik: P. Koch Moreno, odvetnik)
Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Archer Maclean (Banbury,
Združeno kraljestvo)
Predlogi tožeče stranke
— Ugotovi naj se, da odločba prvega odbora za pritožbe Urada
za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne
12. januarja 2009 v zadevi R 1266/2007-1 ni v skladu z
Uredbo Sveta št. 40/94;
— ugotovi naj se, da za prijavo znamke Skupnosti št.
4 290 227 za proizvode iz razredov 9 in 28 velja prepoved
iz člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 40/94; in

Tožeča stranka: Združeno kraljestvo (zastopnika: V. Jackson,
zastopnik, skupaj s T. Eickejem, Barrister)
Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti
Predlogi tožeče stranke
— Odločba Komisije 2008/960/ES z dne 8. decembra 2008 o
izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova
Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega
in jamstvenega sklada (EKUJS) ter Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS) iz financiranja Skupnosti (1) naj
se razglasi za nično v delu, v katerem ima nasproti Zdru
ženemu kraljestvu za posledico popravek sheme pomoči za
sadje in zelenjavo zaradi domnevnih pomanjkljivosti njego
vega nadzornega sistema, ki se nanaša na priznanje organi
zacij proizvajalcev, ustanovljenih pred letom 2002 (tehnična
sredstva niso zagotovljena) in
— Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

