
Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„TRUEWHITE” dla towarów należących do klas 9 i 11 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 4, art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ zgło
szony znak towarowy ma charakter odróżniający. 

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 
207/2009, ponieważ zgłoszony znak towarowy nie ma charak
teru opisowego. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2010 r. — Deutscher Ring 
przeciwko OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) 

(Sprawa T-209/10) 

(2010/C 179/92) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Deutscher Ring Sachversicherungs-AG 
(Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Busse) 

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 marca 2010 r. w 
sprawie R 1290/2009-1 i zarejestrowanie zgłoszonego 
znaku towarowego; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„Deutscher Ring Sachversicherungs-AG” dla usług należących 
do klasy 36. 

Decyzja eksperta: Odrzucenie wniosku o rejestrację wspólnoto
wego znaku towarowego. 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ zgłoszony wspól
notowy znak towarowy posiada odróżniający charakter i nie 
jest wyłącznie opisowy. 

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

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2010 r. — Autogrill 
España przeciwko Komisji 

(Sprawa T-219/10) 

(2010/C 179/93) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Autogrill España, SA (Madryt, Hiszpania) (przed
stawiciele: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de 
Juan i R. Calvo Salinero, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— Uznanie zawartych w skardze zarzutów za dopuszczalne i 
zasadne; 

— stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 1 decyzji Komisji 
C(2009) 8107 wersja ostateczna z dnia 28 października 
2009 r. dotyczącej amortyzacji podatkowej wartości firmy 
w przypadku nabycia znacznych udziałów w przedsiębior
stwie zagranicznym [pomoc państwa nr C 45/2007 
(ex NN 51/2007, ex CP 9/2007)] w zakresie, w jakim 
Komisja stwierdziła w nim, że art. 12 ust. 5 Texto Refun
dido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (ujednolico
nego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób praw
nych — TRLIS) zawiera elementy pomocy państwa; 

— tytułem ewentualnym, stwierdzenie nieważności art. 4 tej 
decyzji w zakresie, w jakim Komisja nakazuje w nim zasto
sowanie odzyskania pomocy w odniesieniu do transakcji, 
jakie miały miejsce przed opublikowaniem w Dz.U. UE osta
tecznej wersji decyzji, której dotyczy niniejsza skarga, oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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