
Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2011 r. — Metropolis 
Inmobiliarias y Restauraciones przeciwko OHIM — MIP 

Metro (METROINVEST) 

(Sprawa T-284/11) 

(2011/C 232/61) 

Język skargi: angielski 
Strony 

Strona skarżąca: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL 
(Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Carbonell 
Callicó) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: MIP 
Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, 
Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zmianę decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie R 954/2010-1 i 
uwzględnienie zgłoszenia słownego wspólnotowego znaku 
towarowego „METROINVEST”; 

— pomocniczo i jedynie w przypadku gdy poprzednie żądanie 
zostanie oddalone, stwierdzenie nieważności decyzji Pierw
szej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 
17 marca 2011 r. w sprawie R 954/2010-1; oraz 

— obciążenie strony pozwanej i MIP Metro Group Intellectual 
Property GmbH & Co. KG kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„METROINVEST” dla usług z klasy 36 — zgłoszenie wspólnoto
wego znaku towarowego nr 7112113 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: MIP Metro Group Intellectual Property 
GmbH & Co. KG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
znak towarowy „METRO” w kolorach niebieskim i żółtym dla 
gamy towarów i usług z klas 1- 45 zarejestrowany w 

Niemczech pod nr 30348717; graficzny znak towarowy 
„METRO” w kolorze żółtym zgłoszony do rejestracji jako wspól
notowy znak towarowy pod nr 779116 dla gamy towarów i 
usług z klas 1- 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 6 i 14 europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawnych wolności dotyczą
cych prawa do rzetelnego procesu sądowego i zakazu dyskry
minacji oraz zasady równości traktowania, która jest ogólną 
zasadą prawa Unii. Naruszenie przez Izbę Odwoławczą art. 8 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 
lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, 
ze względu na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd 
w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych. 

Odwołanie wniesione w dniu 6 czerwca 2011 r. przez 
Luigiego Marcuccio od postanowienia wydanego w dniu 
16 marca 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-21/10 Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-286/11 P) 

(2011/C 232/62) 

Język postępowania: włoski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz 
tytułem żądania głównego: 

— uwzględnienie wszystkich żądań przedstawionych w pierw
szej instancji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi 
przez wnoszącego odwołanie w pierwszej instancji; 

tytułem żądania pomocniczego: 

— odesłanie sprawy do Sądu do spraw Służby Publicznej aby w 
odmiennym składzie wydał ponowne rozstrzygnięcie w 
przedmiocie wszystkich żądań przedstawionych przez 
wnoszącego odwołanie.
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