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

ramach Rynku

9.6.2012

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: NKL
Nordwestdeutsche Klassenlotterie (Hamburg)
Żądania

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Pierwszej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie
R 542/2011-1 dotyczącej zgłoszenia wspólnotowego znaku
towarowego nr 9 554 171;

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
z dnia 30 stycznia 2012 r. (sprawa R 600/2011-4) w
zakresie dotyczącym odmowy rejestracji znaku towarowego
„Klassiklotterie”;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami
poniesionymi w postępowaniu odwoławczym.
Zarzuty i główne argumenty

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak
towarowy przedstawiający kształt owalu dla towarów z klas
16 i 30 (zgłoszenie nr 9 554 171).

Zarzuty i główne argumenty

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca
Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„Klassiklotterie” dla towarów i usług z klas 28, 35 i 41 (zgło
szenie nr 8 554 354).
Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Niemiecki
słowny znak towarowy „NKL-Klassiklotterie”, zarejestrowany dla
towarów i usług z klas 16, 35 i 41 (znak towarowy nr
2 904 650).

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia nr 207/2009, ponieważ zgłoszony znak towarowy ma
charakter odróżniający i nie jest opisowy dla towarów objętych
zgłoszeniem.

Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2012 r. — Alstom i
in. przeciwko Komisji
(Sprawa T-164/12)

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu

(2012/C 165/54)
Język postępowania: angielski

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Strony

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 207/2009, ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą
znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowa
dzenia w błąd.

Strona skarżąca: Alstom (Levallois Perret, Francja); Alstom
Holdings (Levallois Perret); Alstom Grid SAS (Paryż, Francja); i
Alstom Grid AG (Oberentfelden, Szwajcaria) (przedstawiciele: J.
Derenne, lawyer, N. Heaton, P. Chaplin i M. Farley, solicitors)
Strona pozwana: Komisja Europejska

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2012 r. — Sweet Tec
przeciwko OHIM (Kształt owalu)

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

(Sprawa T-156/12)
(2012/C 165/53)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Strona skarżąca: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat T. Nägele)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

ramach Rynku

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 26 stycznia
2012 r. zawartej w piśmie nr D/2012/006863 o przeka
zaniu High Court of England and Wales pewnych dokumen
tów, które skarżąca i jej spółki zależne przekazały Komisji w
trakcie prowadzonego przez tą instytucję postępowania w
sprawie COMP/F/38.899 — Gas Insulated Switchgear (Dz.U.
2008 C 5, s. 7), oraz
— obciążenie Komisji kosztami.

