
Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2011 r. — Diagnostiko kai 
Therapeftiko Kentro Athinon „Ygeia” przeciwko OHIM 

(υγεία) 

(Sprawa T-7/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego υγεία — Bezwzględne podstawy 
odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego i 
charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego uzyska
nego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) 

oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2011/C 186/44) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon 
„Ygeia” AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci K. Alexiou 
i S. Foteas) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. 
Geroulakos, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 
listopada 2009 r. (sprawa R 190/2009-2) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego υγεία jako wspólnotowego znaku towaro
wego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie odda
lona. 

2) Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon „Ygeia” AE zostaje 
obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 5 maja 2011 r. — SIMS — École de ski 
internationale przeciwko OHIM — SNMSF (esf école du 

ski français) 

(Sprawa T-41/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy esf 
école du ski français — Bezwzględne podstawy odmowy rejest
racji — Godło państwa — Artykuł 7 ust. 1 lit. h) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 6 ter konwencji pary
skiej — Znak towarowy mogący zwieść odbiorców — Artykuł 

7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009) 

(2011/C 186/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Syndicat international des moniteurs de ski — 
École de ski internationale (SIMS — École de ski internationale) 
(Albertville, Francja) (przedstawiciel: adwokat L. Raison-Rebufat) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
początkowo A. Folliard-Monguiral, następnie A. Folliard- 
Monguiral i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również, 
interwenient przed Sądem: Syndicat national des moniteurs du 
ski français (SNMSF) (Meylan, Francja) (przedstawiciel: adwokat 
J.P. Stouls) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 
listopada 2009 r. (sprawa R 235/2009-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie unieważnienia pomiędzy Syndicat interna
tional des moniteurs de ski — École de ski internationale 
(SIMS — École de ski internationale) a Syndicat national des 
moniteurs du ski français (SNMSF). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Syndicat international des moniteurs de ski — École de ski inter
nationale (SIMS — École de ski internationale) pokrywa koszty 
poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). 

3) Syndicat national des moniteurs du ski français pokrywa własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010.
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