
Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: VICINI S.p.A. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI” 
(zgłoszenie nr 992653) dla towarów należących do klas 18 i 25 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Wcześ
niejszy słowny wspólnotowy znak towarowy „ZANOTTI” (nr 
244277) dla towarów należących do klasy 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie sprzeciwu w całości 

Podniesione zarzuty: Błędna interpretacja i błędne zastosowanie 
art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2011 r. — Getty 
Images przeciwko OHIM (PHOTOS.COM) 

(Sprawa T-338/11) 

(2011/C 252/87) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Getty Images (US) Inc. (Seattle, Stany Zjedno
czone) (przedstawiciel: adwokat P.G. Olson) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Drugą Izbę 
Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w dniu 6 kwietnia 
2011 r. w sprawie R 1831/2010-2; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„PHOTOS.COM” dla towarów i usług z klas 9, 42 i 45 — 
zgłoszenie do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 
8549991 

Decyzja eksperta: częściowa odmowa rejestracji wspólnotowego 
znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i lit. c) w 
związku z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 207/2009 z 
tego względu, że Izba Odwoławcza (i) błędnie uznała, że zgło
szony do rejestracji znak towarowy miał charakter opisowy 
względem towarów/usług w odniesieniu do których wniesiono 
o jego rejestrację; (ii) popełniła błąd nie uwzględniając faktu, że 
nazwa zarejestrowanej domeny skarżącej odpowiada zgłoszo

nemu do rejestracji znakowi towarowemu i ma wpływ na 
ocenę charakteru odróżniającego tego znaku towarowego; (iii) 
nieprawidłowo oceniła, iż przedłożona dokumentacja nie 
wystarczała do tego, aby wykazać, że znak towarowy uzyskał 
charakter odróżniający i oparła swoją decyzję na błędnym 
zrozumieniu i błędnej interpretacji przedstawionego materiału 
dowodowego. Naruszenie zasad równego traktowania i uzasad
nionych oczekiwań, ze względu na to, że Izba Odwoławcza 
błędnie nie uwzględniła ważności faktu, że w ramach poprzed
niego zgłoszenia OHIM udzielił zgody na rejestrację znaku 
towarowego skarżącej „PHOTOS.COM” w odniesieniu do 
podobnych towarów i usług. 

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2011 r. — Hiszpania 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-339/11) 

(2011/C 252/88) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. Muñoz 
Pérez, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 
2011/244/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. wyłączającej z 
finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione 
przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Euro
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w części będącej przed
miotem niniejszej skargi oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W zaskarżonej decyzji Komisja wyłącza z finansowania niektóre 
koszty ekologicznego gospodarowania opakowaniami (doty
czące lat gospodarczych 2006, 2007 i 2008), w wysokości 
37 252 551,10 EUR. 

Skarżąca twierdzi w tym względzie, że Komisja decyzją 
2010/152/UE wyłączyła z finansowania z tytułu EFOGR 
33 339 525,05 EUR w odniesieniu do pomocy przeznaczonej 
na programy operacyjne, ponieważ uznała, iż pomoc wspól
notowa na pokrycie kosztów powstałych w związku z ekolo
gicznym gospodarowaniem opakowaniami w latach gospodar
czych 2003–2006 nie została przyznana zgodnie z przepisami 
Unii. Królestwo Hiszpanii wniosło skargę o stwierdzenie 
nieważności tej decyzji, która obecnie jest rozpatrywana pod 
sygnaturą T-230/10. 

Argumenty podniesione w niniejszej skardze pokrywają się z 
argumentami przedstawionymi w sprawie T-230/10.
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