
Po trzecie, skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza 
zasadę proporcjonalności znajdującej wyraz w art. 18 ust. 3 
rozporządzenia nr 1/2003, zgodnie z którym Komisja może 
żądać od przedsiębiorstw dostarczenia jej wszelkich niezbęd
nych informacji. Skarżąca podnosi w tym względzie, że Komisja 
nie wykazała istnienia koniecznego związku pomiędzy żąda
nymi przez nią informacjami dotyczącymi okresu sprzed przy
stąpienia a rzekomo niezgodnym z prawem zachowaniem po 
dniu 1 maja 2004 r. W opinii skarżącej wynika z tego, że 
Komisja nie potrzebuje informacji i dokumentów dotyczących 
okresu sprzed przystąpienia do tego, aby ocenić, czy zacho
wanie skarżącej po tym przystąpieniu jest zgodne z prawem 
wspólnotowym. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w 
art. 81 i 82 traktatu, Dz.U. L 1, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2009 r. — Storck 
przeciwko OHIM — RAI (Ragolizia) 

(Sprawa T-462/09) 

(2010/C 11/68) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: August Storck KG (Berlin, Niemcy) (przedstawi
ciele: I. Rohr, P. Goldenbaum i T. Melchert, Rechtsanwälte) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Radiote
levisione italiana SpA (RAI) (Rzym, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
z dnia 8 września 2009 r. (R 1779/2008-4); 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania; 

— w razie uczestnictwa Radiotelevisione italiana SpA (RAI) w 
postępowaniu w charakterze interwenienta obciążenie jej 
kosztami własnymi. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„Ragolizia” dla towarów z klasy 30 (zgłoszenie nr 5 201 835) 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Radiotelevisione italiana SpA (RAI) 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy nr 4 771 762 „FAVOLIZIA” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu i odrzu
cenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009 ( 1 ) ze względu na to, że w przypadku kolidujących 
ze sobą znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2009 r. — Herm. 
Sprenger przeciwko OHIM — Kieffer Sattlerwarenfabrik 

(Kształ strzemienia) 

(Sprawa T-463/09) 

(2010/C 11/69) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, 
Niemcy) (przedstawiciel: V. Schiller, Rechtsanwalt) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Georg 
Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monachium, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 4 września 2009 r. w 
postępowaniu w sprawie odwołania R 1614/2008-4; 

— oddalenie wniosku złożonego przez Georg Kieffer Sattlerwa
renfabrik GmbH o unieważnienie wspólnotowego znaku 
towarowego nr 1 599 620 skarżącej; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania
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