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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Anna 
Klusmeier (Bielefeld, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 14 września 2010 r. w 
sprawie R 363/2008-4; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Poprzednik prawny Anny 
Klusmeier 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM” dla towarów z klas 
30 i 32 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowane w Niemczech graficzne znaki towarowe zawierające 
element słowny „W. Amadeus Mozart” dla następujących 
towarów i usług: wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby czekola
dowe i słodycze, działalność w dziedzinie usług żywieniowych 
w ramach kawiarni i cukierni 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 zdanie pierwsze w 
związku z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), 
ponieważ przedstawione przez skarżącą dokumenty dotyczące 
używania zawierają konkretne informacje na temat formy 
sposobu używania wcześniejszego znaku towarowego „W. 
Amadeus Mozart”. Naruszenie art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ zostało dowie
dzione, że znaki towarowe, na które powołano się w sprze
ciwie, są używane w zgodzie z funkcjami znaku towarowego. 

( 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 22 listopada 2010 r. — Häfele 
przeciwko OHIM (Vorfront) 

(Sprawa T-531/10) 

(2011/C 30/78) 

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 14 września 2010 r. w 
sprawie R 570/2010-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Vorfront” dla towarów z klas 6, 7, 19 i 20. 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ zgłoszony znak towarowy ma 
charakter odróżniający i nie jest czysto opisowy. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) 

Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2010 r. — Cosepuri 
przeciwko EFSA 

(Sprawa T-532/10) 

(2011/C 30/79) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bolonia, Włochy) 
(przedstawiciel: F. Fiorenza, avvocato) 

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności odmowy udzielonej spółce Cose
puri w dniu 15 września 2010 r. w zakresie dostępu do 
dokumentów,
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