
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sisma 
SpA (Mantua, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie 
R 1638/2008-4; 

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postę
powania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy przedstawia
jący prostokąt ze słoniem dla towarów należących do klas 10, 
16, 21, 24 i 25 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: SISMA S.p.A. 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Skarżąca 

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie
ważnienie: Graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe 
przedstawiające słonia i słowny krajowy znak towarowy 
„elefanten” dla towarów należących do klas 24 i 25 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ) w związku z jego art. 8 ust. 1 lit. 
b) i ust. 2 lit. a), ponieważ kolidujące ze sobą znaki towarowe 
są do siebie podobne pod względem pojęciowym, wizualnym i 
fonetycznym oraz dlatego, że skarżąca wyraźnie wskazała, że 
należące do niej znaki towarowe uzyskały w wysokim stopniu 
charakter odróżniający w następstwie ich używania na dużą 
skalę i ze względu na ich renomę 

( 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 21 września 2010 r. — Häfele 
przeciwko OHIM (Mixfront) 

(Sprawa T-425/10) 

(2010/C 317/67) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci M. Eck i J. Dönch) 

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 30 czerwca 2010 r. w 
sprawie R 338/2010-1; 

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Mixfront” dla towarów z klas 6 i 20. 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) rozpo
rządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ sporny wspólnotowy 
znak towarowy ma charakter odróżniający, nie jest opisowy i 
nie stanowi oznaczenia, które weszło do języka potocznego. 

( 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 16 września 2010 r. — 
Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji 

(Sprawa T-426/10) 

(2010/C 317/68) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Hiszpania) 
(przedstawiciele: adwokaci F. González Díaz i A. Tresandi 
Blanco) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności, na mocy art. 263 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, decyzji Komisji C(2010) 
4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. w 
sprawie COMP/38.344 — Stal do sprężania; 

— tytułem żądania ewentualnego uchylenie lub obniżenie, na 
podstawie art. 261 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, grzywny nałożonej we wspomnianej decyzji; oraz
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