
— naruszenie art. 106 ust. 2 TFUE poprzez zatwierdzenie 
przez Komisję programu pomocy, który jest sprzeczny z 
zasadą proporcjonalności ze względu na to, że podatki 
służące do jego finansowania wywołują poważne zakłócenia 
konkurencji na rynku nabywania programów telewizyjnych 
i na rynku telewidzów będącym rynkiem niższego szczebla, 
sprzecznie z interesem ogólnym. 

— naruszenie art. 49 i 63 TFUE. Zdaniem skarżącej Komisja 
naruszyła wymienione postanowienia w zakresie, w jakim 
sposób finansowania ogranicza swobodę przedsiębiorczości 
i swobodny przepływ kapitału czyniąc mniej atrakcyjnym 
wykonywanie tych swobód przez operatorów oferujących 
usługi telewizji płatnej i innych inwestorów mających 
siedzibę w innych państwach członkowskich. 
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Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomi
chanias (Lefkosia, Cypr) (przedstawiciele: adwokaci C. Milbradt 
i H. Van Volxem) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Garmo 
AG (Stuttgart, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 20 września 2010 r. w 
sprawie R 794/2009-4; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą 
Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Garmo AG 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„HELLIM” dla towarów z klasy 29 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Wspólny 
słowny znak towarowy „HALLOUMI” dla towarów z klasy 29 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ kolidujące ze sobą znaki towa
rowe są podobne i w ich przypadku istnieje prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd, jak również naruszenie art. 63 ust. 
2 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ skarżąca powinna 
była uzyskać możliwość udzielenia odpowiedzi na argumenty 
przedstawione przez drugą stronę postępowania odwoławczego. 

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

Strona skarżąca: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomi
chanias (Lefkosia, Cypr) (przedstawiciele: adwokaci C. Milbradt 
i H. Van Volxem) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Garmo 
AG (Stuttgart, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 20 września 2010 r. w 
sprawie R 1497/2009-4; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą 
Odwoławczą.
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