
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciel: B. 
Driessen i A. Vitro, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zmierzający, 
zgodnie z art. 278 TFUE, do zawieszenia wykonania, po 
pierwsze, decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB prze
dłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 36) i z 
drugiej strony rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 
14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ogra
niczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 1) 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka 
tymczasowego zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2011 r. — Brainlab 
przeciwko OHIM (BrainLAB) 

(Sprawa T-326/11) 

(2011/C 269/111) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Brainlab AG (Feldkirchen, Niemcy) (przedstawi
ciel: adwokat J. Bauer) 

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 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 15 kwietnia 2011 r. w 
sprawie R 1596/2010-4; 

— przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej Urzędu Harmoni
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) w zakresie dotyczącym kwestii czy w ramach prze
dłużenia wspólnotowego znaku towarowego „BrainLAB” (nr 
1 290 113) dochowano należytej staranności. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„BrainLAB” dla towarów i usług należących do klas 9, 10 i 42 

Decyzja Wydziału „Rejestracja i związane z nią bazy danych”: odda
lenie wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego w odnie
sieniu do terminu na złożenie wniosku o przedłużenie i na 
uiszczenie opłaty za przedłużenie 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie wniosku o przywrócenie 
stanu poprzedniego i stwierdzenie wygaśnięcia wspólnotowego 
znaku towarowego nr 1 290 113 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 81 rozporządzenia nr 
207/2009, ponieważ pomimo dochowania wymaganej w 
występujących okolicznościach staranności wszyscy uczestnicy 
postępowania nie byli w stanie dotrzymać terminu wobec 
strony pozwanej, co doprowadziło do utraty prawa oraz 
okoliczność, że termin dwóch miesięcy na złożenie wniosku 
o przywrócenie stanu poprzedniego został dochowany 

Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2011 r. — Vinci 
Energies Schweiz przeciwko OHIM — Estavis 
(Przedstawienie bramy brandenburskiej w kolorze żółtym) 

(Sprawa T-327/11) 

(2011/C 269/112) 

Język skargi: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Vinci Energies Schweiz AG (Zurych, Szwajcaria) 
(przedstawiciel: adwokat M. Graf) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Estavis 
AG (Berlin, Niemcy) 

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 31 marca 2011 r. w 
sprawie R 231/2010-1; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Estavis AG 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Przedstawienie bramy 
brandenburskiej w kolorze miodowym dla towarów i usług 
należących do klas 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 i 42 — 
zgłoszenie nr 6 585 871 

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