
Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. — Aldi Einkauf 
przeciwko OHIM — Illinois Tools Works (TOP CRAFT) 

(Sprawa T-374/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego TOP CRAFT — Wcześniejsze graficzne krajowe 
znaki towarowe Krafft — Względna podstawa odmowy rejest
racji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie 
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — 
Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — 
Artykuł 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 
ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) i zasada 22 

rozporządzenia (WE) nr 2868/95) 

(2011/C 252/74) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Lützenrath, U. Rademacher, L. 
Kolks i C. Fürsen) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, Stany Zjednoczone) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 
czerwca 2008 r. (sprawa R 952/2007-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między Illinois Tools Works, Inc. 
a Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 25 czerwca 2008 r. (sprawa 
R 952/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu 
między Illinois Tools Works, Inc. a Aldi Einkauf GmbH & Co. 
OHG. 

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. — Komisja 
przeciwko Q 

(Sprawa T-80/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odwołanie 
wzajemne — Mobbing — Artykuł 12a regulaminu pracow
niczego — Komunikat w sprawie polityki w dziedzinie 
mobbingu w Komisji — Obowiązek wspomagania ciążący 
na administracji — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego 
— Zakres — Wniosek o udzielenie wsparcia — Tymczasowe 
rozwiązania mające na celu odseparowanie — Obowiązek 
staranności — Odpowiedzialność — Wniosek o odszkodo
wanie — Nieograniczone prawo orzekania — Warunki wdro 
żenia — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — 

Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny) 

(2011/C 252/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. 
Joris, D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Q (Domsjö, Szwecja) (przedstawiciele: 
adwokaci S. Rodrigues i Y. Minatchy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 
F-52/05 Q przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego 
w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego wyroku. 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 
(pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie F-52/05, 
dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, zostaje uchylony w 
zakresie, w jakim w pkt 2 sentencji obciążono Komisję Wspólnot 
Europejskich wypłatą na rzecz Q odszkodowania w wysokości 500 
EUR oraz kwoty 15 000 EUR w stopniu, w jakim kwota ta ma 
na celu zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez Q ze względu 
na podnoszoną zwłokę we wszczęciu dochodzenia administracyj
nego, i w zakresie, w jakim — dla celów oddalenia skargi w 
pierwszej instancji w odniesieniu do pozostałego zakresu w pkt 
3 sentencji — rozstrzygnięto w pkt 147–189 uzasadnienia o 
„zarzucie mobbingu podnoszonym przez [Q]” i orzeczono w pkt 
230 uzasadnienia o braku potrzeby orzekania w przedmiocie 
wniosku o stwierdzenie nieważności dotyczących jej sprawozdań z 
przebiegu kariery zawodowej, sporządzonych odpowiednio za okresy 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 października i od dnia 1 listopada 
do dnia 31 grudnia 2003 r. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie główne i odwołanie wzajemne 
zostają oddalone. 

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej do 
ponownego rozpoznania w przedmiocie żądań dotyczących stwier
dzenia nieważności wyżej wymienionych sprawozdań z przebiegu 
kariery zawodowej oraz w przedmiocie kwoty należnej Q od 
Komisji wyłącznie z tytułu krzywdy wynikającej z odmowy przy
jęcia przez Komisję tymczasowego rozwiązania mającego na celu 
odseparowanie.
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