
Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2010 r. — 
Rubinetterie Teorema przeciwko Komisji 

(Sprawa T-370/10) 

(2010/C 288/111) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Rubinetterie Teorema SpA [Flero (Brescia), 
Włochy] (przedstawiciele: adwokaci R. Cavani, M. Di Muro i 
P. Preda) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji C(2010) 1485 z dnia 23 
czerwca 2010 r.; 

— tytułem żądania ewentualnego, nałożenie symbolicznej 
grzywny; 

— tytułem dalszego żądania ewentualnego, wyraźne zmniej
szenie, w stopniu odpowiadającym względom słuszności, 
kwoty grzywny nałożonej w decyzji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Decyzji zaskarżonej w niniejszym postępowaniu dotyczy 
również sprawa T-368/10 Rubinetteria Cisal przeciwko Komisji. 

Zarzuty i główne argumenty są podobne do tych, które zostały 
przedstawione we wspomnianej sprawie. 

W szczególności skarżąca podnosi: 

Naruszenie prawa Teoremy do obrony i w konsekwencji 
nieważność decyzji z powodu: 

— opóźnień w dokonaniu przez Komisję powiadomienia 
Teoremy o zarzutach; 

— trudności w dostępie do akt sprawy i braku odpowiedniego 
przedłużenia terminów. 

Brak porozumienia mającego na celu lub wywołującego skutki 
w postaci zapobieżenia, ograniczenia lub zakłócenia konku
rencji oraz brak wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy. 

Błędną ocenę materiału dowodowego dotyczącego udziału 
Teoremy w spotkaniach Euroitalia. 

Skarga wniesiona w dniu 7 września 2010 r. — Amor 
przeciwko OHIM — Jablonex Group (AMORIKE) 

(Sprawa T-371/10) 

(2010/C 288/112) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Amor GmbH (Obertshausen, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokat M. Hartmann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Jablonex 
Group a.s. (Jablonec nad Nisou, Republika Czeska) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 14 czerwca 2010 r. w 
sprawie R 619/2009-2; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Jablonex Group a.s. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„AMORIKE” dla towarów należących do klas 14, 25 i 26. 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „AMOR” będący przedmiotem zgłoszenia 
międzynarodowego dla towarów należących do klasy 14; 
graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element 
słowny „Amor” dla towarów należących do klas 14 i 18; 
graficzny krajowy znak towarowy zawierający element słowny 
„Amor” dla towarów należących do klasy 25; graficzny krajowy 
znak towarowy koloru pomarańczowego zawierający element 
słowny „Amor” dla towarów należących do klas 9, 14, 18, 
35 i 42.

PL C 288/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.10.2010


