
— naruszenie praw konsumentów poprzez brak etykieto
wania zwierząt żywionych kukurydzą Bt11, jak również 
brak przejrzystości dotyczący produktów zawierających 
mniej niż 0,9 % kukurydzy Bt11. 

( 1 ) Dz.U. L 268, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — 
Département du Gers przeciwko Komisji 

(Sprawa T-479/10) 

(2010/C 346/96) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Département du Gers (Auch, Francja) (przedsta
wiciele: S. Mabile i J.-P. Mignard, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
2010/420/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wpro
wadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów 
zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 
MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), 
składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przedstawione przez skarżącą są 
takie same lub zasadniczo podobne do podniesionych w 
ramach sprawy T-478/10 Département du Gers przeciwko 
Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — 
Département du Gers przeciwko Komisji 

(Sprawa T-480/10) 

(2010/C 346/97) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Département du Gers (Auch, Francja) (przedsta
wiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
2010/426/UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Euro

pejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną 
genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BT Ø11-1xMON- 
ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowa
nych; 

— obciążenie Komisji całością kosztów postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty wskazane przez skarżącą są takie 
same jak podniesione w ramach sprawy T-478/10 Département 
du Gers przeciwko Komisji lub zasadniczo do nich podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — 
Département du Gers przeciwko Komisji 

(Sprawa T-481/10) 

(2010/C 346/98) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Département du Gers (Auch, Francja) (przedsta
wiciele: S. Mabile i J.-P. Mignard, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
2010/429/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wpro
wadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów 
zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON 
ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowa
nych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przedstawione przez skarżącą są 
takie same lub zasadniczo podobne do podniesionych w 
ramach sprawy T-478/10 Département du Gers przeciwko 
Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — 
Département du Gers przeciwko Komisji 

(Sprawa T-482/10) 

(2010/C 346/99) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Département du Gers (Auch, Francja) (przedsta
wiciele: S. Mabile i J.-P. Mignard, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wpro
wadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów 
zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających 
się z niej lub z niej wyprodukowanych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przedstawione przez skarżącą są 
takie same lub zasadniczo podobne do podniesionych w 
ramach sprawy T-478/10 Département du Gers przeciwko 
Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2010 r. — MIP 
Metro przeciwko OHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B) 

(Sprawa T-485/10) 

(2010/C 346/100) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH 
& Co. KG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J.C. 
Plate i R. Kaase) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: J.C. 
Ribeiro SGPS S.A. (Sta Maria de Feira, Portugalia) 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie skargi na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 5 sierpnia 2010 r. w 
sprawie R 1526/2009-1 wraz z załącznikami za dopusz
czalną; 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w 
jakim dotyczy ona sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towa
rowego dla towarów z klas 14 i 25, ze względu na niezgod
ność z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
postępowania odwoławczego. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: J.C. Ribeiro SGPS S.A. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„MISS B” dla towarów z klas 14, 16, 18, 21, 25 i 28 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowne 
znaki towarowe, zarejestrowany w Niemczech i międzynaro
dowy, „miss H.” dla towarów z klas 6, 9, 14, 16, 18, 25 i 
26 oraz zarejestrowany w Niemczech graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „Miss H.” dla towarów z klas 3, 8, 
9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 i 26. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 ( 1 ) ze względu na to, że w przypadku koli
dujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodo
bieństwo 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 18 października 2010 r. — Mayer 
Naman przeciwko OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer) 

(Sprawa T-498/10) 

(2010/C 346/101) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: David Mayer Naman (Rzym, Włochy) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Sutti, S. Cazzaniga, V. Fedele) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Daniel e 
Mayer Srl (Mediolan, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy zawierający 
element słowny „David Mayer” (zgłoszenie nr 1518950) dla 
między innymi towarów należących do klas 18 i 25 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżący 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Daniel & Mayer Srl
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