
Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 17 stycznia 2011 r. w 
sprawie R 1711/2010-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Infront” 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) 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ rozpatrywany 
znak ma charakter odróżniający, nie jest opisowy i nie stanowi 
oznaczenia, które stało się zwyczajowe. 

( 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 15 marca 2011 r. — Centre 
national de la recherche scientifique przeciwko Komisji 

(Sprawa T-167/11) 

(2011/C 145/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Centre national de la recherche scientifique 
(Paryż, Francja) (przedstawiciel: N. Lenoir, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— zobowiązanie Komisji do zwrotu domniemanej wierzytel
ności w kwocie 20 989,82 EUR, dochodzonej przez 
Komisję, na podstawie umowy, w nocie obciążeniowej nr 
2010-1232 z dnia 26 października 2010 r. i będącej przed
miotem oświadczenia o potrąceniu z dnia 17 grudnia 
2010 r. (oznaczonego sygnaturą BUDG/C3 D(2010) B.2 
— 1232), powiększonej o odsetki za zwłokę według 
stopy przewidzianej w prawie belgijskim, któremu podlega 
umowa; 

— obciążenie Komisji całością kosztów postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. II.19 ust. 1 ogól
nych warunków umowy LSHB-CT-2004-503319 w sprawie 
projektu „ALLOSTEM” realizowanego na podstawie szóstego 
ramowego programu badań i rozwoju technologicznego (na 
lata 2002–2006) (zwanej dalej umową „ALLOSTEM”), w 
ramach którego strona skarżąca podnosi, że Komisja ogra
niczyła stronie skarżącej możliwość, a nawet pozbawiła ją 
możliwości przedstawienia dowodu należytego wykonania 
umowy w świetle kwestii kwalifikowalności kosztów perso
nelu, a także nie poszanowała kryteriów ustalania kosztów 
kwalifikowanych. 

2) Zarzut drugi, dotyczący naruszenia zobowiązań umownych 
wynikających z art. II.19 i II.20 ogólnych warunków umowy 
„ALLOSTEM”, w ramach którego strona skarżąca twierdzi, 
że Komisja wykluczyła możliwość zakwalifikowania 
wydatków związanych z „rezerwą na wypadek utraty pracy” 
oraz z urlopami macierzyńskimi biologa zatrudnionego na 
podstawie umowy na czas określony. 

3) Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia art. 12 umowy 
„ALLOSTEM”, poddającemu prawu belgijskiemu ocenę 
kwestii pewności wszystkich wierzytelności wynikających z 
rzeczonej umowy. Strona skarżąca podnosi: 

— że Komisja oparła się wyłącznie na prawie Unii, a nie na 
prawie belgijskim, w celu dokonania oceny, czy docho
dzona wierzytelność była wierzytelnością pewną, czy też 
nie, oraz 

— że wierzytelność została poważnie zakwestionowana, co 
pozbawia ją cechy pewności. 

Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2011 r. — Rivella 
International przeciwko OHIM — Baskaya di Baskaya & 

C. (BASKAYA) 

(Sprawa T-170/11) 

(2011/C 145/57) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Rivella International AG (Rothrist, Szwajcaria) 
(przedstawiciele: adwokaci C. Spintig, U. Sander i H. Förster) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Baskaya 
di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 10 stycznia 2011 r. w 
sprawie R 534/2010-4;
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— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Baskaya di Baskaya & C. 
s.a.s. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „BASKAYA“ dla towarów należą
cych do klas 29, 30 i 32 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
międzynarodowy znak towarowy zawierający element słowny 
„Passaia“ dla towarów należących do klasy 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 i ust. 3 rozpo
rządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ Izba Odwoławcza 
nie zastosowała art. 5 niemiecko-szwajcarskiego porozumienia 
z dnia 13 kwietnia 1892 r. dotyczącego wzajemnej ochrony 
patentów, wzorów i znaków towarowych i dlatego niezgodnie 
z prawem nie wzięła pod uwagę przedstawionych przez 
skarżącą dowodów używania. 

( 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 marca 2011 r. — Hopf 
przeciwko OHIM (Clampflex) 

(Sprawa T-171/11) 

(2011/C 145/58) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Niemcy) (przedsta
wiciel: V. Mensing, adwokat) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(OHIM) z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
R 1514/2010-4; 

— Obciążenie OHIM kosztami postępowania, włącznie z kosz
tami postępowania odwoławczego. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„Clampflex” dla towarów z klas 5, 9, 10, 17 i 20. 

Decyzja eksperta: częściowe odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozpo
rządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ przedmiotowy znak 
towarowy ma charakter odróżniający, a nie opisowy 

( 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 22 marca 2011 r. — Hesje 
przeciwko OHIM — Porsche (Carrera) 

(Sprawa T-173/11) 

(2011/C 145/59) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Kurt Hesse (Norymberga, Niemcy) (przedstawi
ciel: adwokat M. Krogmann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Dr. Ing. 
h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 stycznia 2011 r. w 
sprawie R 306/201-4 i oddalenie sprzeciwu wobec zgło
szenia wspólnotowego znaku towarowego nr 5 723 432 z 
dnia 16 lutego 2007 r.; 

— tytułem żądania ewentualnego: 

a) stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie 
dotyczącym podobieństwa towarów i stwierdzenia czer
pania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego 
lub renomy towarów oznaczonych znakami, na które 
powołano się w sprzeciwie, przez towary lub związane 
z nimi usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towa
rowym, które jako akcesoria samochodowe są możliwe 
do stosowania zarówno w pojazdach mechanicznych, jak 
i poza nimi, i pochodzą z różnych rynków;
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