
W drodze piątego i ostatniego zarzutu skarżąca podnosi naru
szenie art. 87 ust. 3 traktatu WE twierdząc, iż w każdym razie 
powinno znaleźć zastosowanie odstępstwo ustanowione w tym 
przepisie ze szczególnym odniesieniem do zastosowania odstęp
stwa ze względu na przywołaną w pkt 3.5 Wspólnotowych 
wytycznych dla pomocy państwa w sektorze rolnym z 2000 
r. ochronę środowiska. 

( 1 ) Dyrektywa Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w 
sprawie harmonizacji struktur akcyzy na oleje mineralne (Dz. U. 
316 z dnia 31.10.1992, s. 12). 

( 2 ) Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w 
sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych doty
czących opodatkowania produktów energetycznych i energii elek
trycznej (Dz. U. L 283 z 31.10.2003, s. 51). 

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Bianchin 
przeciwko OHIM — Grotto (GASOLINE) 

(Sprawa T-380/09) 

(2009/C 282/111) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luciano Bianchin (Asolo, Włochy) (przedstawi
ciele: adwokaci G. Massa i P. Massa) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Grotto SpA (Chiuppano, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 lipca 2009 r. ze 
względu na wszystkie wskazane powody i obciążenie OHIM 
kosztami postępowania; 

— nakazanie sporządzenia akt postępowania nr B 630410, nr 
000002087/C, nr R1455/2008-2. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „GASOLINE” 
(zgłoszenie nr 2 901 064) dla towarów z klasy 9 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżący 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
GROTTO S.p.A. 

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie
ważnienie: włoski graficzny znak towarowy zawierający element 
słowny „GAS (keep it simple)” (zarejestrowany pod nr 959 343 
i 876 729) dla, między innymi, towarów z klasy 9, oraz wspól
notowy graficzny znak towarowy zawierający element słowny 
„GAS” (nr 2 867 463), dla towarów z klasy 9. 

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie wniosku i unie
ważnienie rejestracji omawianego wspólnotowego znaku towa
rowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: całkowity brak znaczenia art. 8 ust. 1 lit. b) i 
art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Fuller & 
Thaler Asset Management przeciwko OHIM 

(BEHAVIOURAL INDEX) 

(Sprawa T-383/09) 

(2009/C 282/112) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San 
Mateo, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: S. Malynicz, 
adwokat) 

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 czerwca 2009 r. w 
sprawie R 138/2009-1; oraz 

— obciążenie OHIM własnymi kosztami postępowania oraz 
kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„BEHAVIOURAL INDEX” dla towarów i usług z klasy 9 i 36 

Decyzja eksperta: odmowa rejestracji wspólnotowego znaku 
towarowego
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