
Skarżąca, która podnosi również naruszenie obowiązku uzasad
nienia, żąda ponadto odszkodowania tytułem naprawienia 
szkody w związku z odpowiedzialnością pozaumowną, wyrzą
dzonej bezprawnym działaniem lub pomocniczo, działaniem 
zgodnym z prawem. 

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2009 r. — La 
City przeciwko OHIM — Bücheler i Ewert (citydogs) 

(Sprawa T-444/09) 

(2010/C 11/63) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: La City (La Courneuve, Francja) (przedstawiciel: 
adwokat S. Bénoliel-Claux) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: Andreas 
Bücheler i Konstanze Ewert (Engelskirchen, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(OHIM) z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie nr 
R 233/2008-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Andreas Bücheler i 
Konstanze Ewert 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„citydogs” dla towarów z klas 16, 18 i 25 (zgłoszenie 
nr 4 692 381) 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany we Francji słowny znak towarowy „CITY” dla towarów 
należących do klas 9, 14, 18 i 25, przy czym sprzeciw został 
wniesiony przeciw rejestracji dla klas 18 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i odda
lenie sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009] z powodu braku prawdopodobieństwa wprowa
dzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towa
rowych. 

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. — Simba 
Toys przeciwko OHIM — Seven Towns (Trójwymiarowe 

przedstawienie zabawki w kształcie sześcianu) 

(Sprawa T-450/09) 

(2010/C 11/64) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Niemcy) 
(przedstawiciel: O. Ruhl, adwokat) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Seven Towns Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 1 września 2009 r. w 
sprawie R 1526/2008-2; oraz 

— obciążenie OHIM i Seven Towns Ltd kosztami postępowania 
przed Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym 
oraz kosztami poniesionymi przed Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: trójwymiarowe przedstawienie zabawki 
w kształcie sześcianu dla towarów wspólnotowego klasy 28 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Seven Towns Ltd 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
Simba Toys GmbH & Co. KG 

Decyzja Wydziału Unieważnień: odrzucenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania
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Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b), c) I e) rozpo
rządzenia Rady 207/2009 poprzez dokonanie nieprawidłowej 
oceny przez Izbę Odwoławczą bezwzględnej podstawy odmowy 
rejestracji przedstawionej przez stronę skarżącą; naruszenie art. 
75 rozporządzenia Rady nr 207/2009 gdyż Izba Odwoławcza 
nie uzasadniła, dlaczego nie uwzględniła podstawy odmowy 
rejestracji znaku z art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia; 
naruszenie art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 207/2009, 
gdyż Izba Odwoławcza nie ustaliła w pełni właściwości znaku 
towarowego stanowiącego przedmiot wniosku o unieważnienie 
i nie uwzględniła niektórych właściwości tego znaku towaro
wego. 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 10 września 2009 r. w sprawie F-9/08, 
Rosenbaum przeciwko Komisji, wniesione w dniu 11 

listopada 2009 r. przez Eckeharda Rosenbauma 

(Sprawa T-452/09 P) 

(2010/C 11/65) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat H.-J. Rüber) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich i 
Rada Unii Europejskiej 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
10 września 2009 r. w sprawie Rosenbaum przeciwko 
Komisji; 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej w pierw
szej instancji z dnia 13 lutego 2007 r. w przedmiocie zasze
regowania służbowego; 

— nakazanie stronie pozwanej w pierwszej instancji dokonania 
zaszeregowania służbowego wnoszącego odwołanie w 
sposób pozbawiony dyskryminacji i odpowiadający jego 
doświadczeniu zawodowemu oraz podjęcia dalszych 
niezbędnych środków wynikających z wyroku; 

— obciążenie strony pozwanej w pierwszej instancji całością 
kosztów postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Odwołanie jest skierowane przeciwko wyrokowi Sądu do spraw 
Służby Publicznej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie F-9/08 
Rosenbaum przeciwko Komisji, w drodze którego skarga 
wnoszącego odwołanie została oddalona. 

Wnoszący odwołanie podnosi, w celu jego uzasadnienia, w 
pierwszej kolejności okoliczność, że Sąd do spraw Służby 
Publicznej nie przeprowadził pełnej analizy pierwszego zarzutu 
skargi. Dalej podnosi on, że Sąd do spraw Służby Publicznej 
naruszył prawo odrzucając trzy pozostałe zarzuty skargi, 
ponieważ w przeciwieństwie do przekonania Sądu mogły one 
doprowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonego środka. 
Wreszcie wnoszący odwołanie twierdzi, że brak konkursów na 
wyższe stanowiska ma znaczenie dla kwestii zgodności z 
prawem zaskarżonej decyzji i zatem nieuwzględnienie przedsta
wionych w tym względzie dowodów jest niezgodne z prawem. 

Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2009 r. — 
Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Giroverband 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-457/09) 

(2010/C 11/66) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Girover
band (Münster, Niemcy) (przedstawiciele: A. Rosenfeld i 
I. Liebach, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 12 maja 
2009 r. dotyczącej pomocy państwa C-43/2008 
(ex N 390/2008), którą Niemcy zamierzają udzielić na 
rzecz restrukturyzacji WestLB AG, decyzja notyfikowana 
jako dokument nr C(2009) 3900; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca kwestionuje decyzję Komisji z dnia 12 maja 
2009 r. dotyczącą pomocy państwa C-43/2008 
(ex N 390/2008), którą Niemcy zamierzają udzielić na rzecz 
restrukturyzacji WestLB AG, decyzja notyfikowana jako doku
ment nr C(2009) 3900. W decyzji tej Komisja uznała, że zgło
szona pomoc państwa, która ma mieć postać gwarancji 
państwowej w wysokości 5 miliardów EUR jest — z zastrzeże
niem niektórych warunków — niezgodna ze wspólnym 
rynkiem. W uzasadnieniu skargi o stwierdzenie nieważności 
strona skarżąca, która posiada udziały w WestLB AG, podnosi 
następujące zarzuty:
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