
Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2011 r. — SRF 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-407/11) 

(2011/C 282/77) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: SRF Ltd (New Delhi, Indie) (przedstawiciele: F. 
Graafsma oraz J. Cornelis, lawyers) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego 
Rady (UE) nr 469/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniają
cego rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające osta
teczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politerefta
lanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii (Dz.U. 2009 L 129, 
s. 1, zwanego dalej „zaskarżonym rozporządzeniem”); oraz 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden główny zarzut 
twierdząc, że zaskarżone rozporządzenie narusza art. 9 ust. 6 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po 
cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspól
noty Europejskiej ( 1 ) w ten sposób, że 

1) po pierwsze, rzeczony przepis stanowi, iż cło antydumpin
gowe dla eksporterów lub producentów, którzy dokonali 
zgłoszenia, ale nie zostali objęci badaniem, nie może prze
kroczyć średniego ważonego marginesu dumpingu stwier
dzonego dla stron w próbce, przy czym pomija się margi
nesy zerowe i de minimis. Nakładając cło antydumpingowe 
w wysokości 15,5 % na SRF, zaskarżone rozporządzenie 
narusza tę zasadę, bowiem ważony margines dumpingu 
stwierdzony dla stron w próbce, którego marginesy dumpin
gowe nie są marginesami zerowymi lub de minimis, jest 
niższy niż 15,5 %; oraz 

2) po drugie, żądając od eksportującego producenta wniosku o 
przegląd okresowy na podstawie art. 11 ust. 3 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1225/2009 do zastosowania art. 9 
ust. 6, w sytuacji w której istniejące stawki ceł antydumpin
gowych są korygowane po wygaśnięciu cła wyrównawczego, 
zaskarżone rozporządzenie wprowadza warunek do art. 9 
ust. 6, którego nie ma w wyraźnej treści tego przepisu, co 
prowadzi do niedopuszczalnej interpretacji przez Radę. 

( 1 ) Dz.U. 2009 L 343, s. 51 (tekst ujednolicony). 

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2011 r. — Maharishi 
Foundation przeciwko OHIM (TRANSCENDENTAL 

MEDITATION) 

(Sprawa T-412/11) 

(2011/C 282/78) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Maharishi Foundation Ltd (St. Helier, Jersey) 
(przedstawiciel: adwokat A. Meijboom) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 24 marca 2011 r. w 
sprawie R 1293/2010-2; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„TRANSCENDENTAL MEDITATION” dla towarów i usług z 
klas 16, 41, 44 i 45 — zgłoszenie wspólnotowego znaku 
towarowego nr 8246647 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku 
towarowego dla części towarów i usług 

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania i przekazanie 
sprawy do Wydziału Rozpatrywania Zgłoszeń w celu dalszego 
postępowania 

Podniesione zarzuty: skarżąca podnosi cztery zarzuty: i) naru
szenie art. 75 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady nr 
207/2009 ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie podjęła 
rozstrzygnięcia, opierając się wyraźnie na art. 7 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, 
a mimo to uznała, iż znak towarowy „TRANSCENDENTAL 
MEDITATION” jest rodzajowy; ii) naruszenie art. 7 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na niepo
prawne ustalenie Izby Odwoławczej, że ten znak towarowy 
pozbawiony jest jakiegokolwiek odróżniającego charakteru; iii) 
naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady nr 207/2009 
ze względu na niepoprawne stwierdzenie, że znak towarowy 
składa się wyłącznie ze wskazówek mogących służyć w obrocie 
do oznaczania właściwości towarów lub usług, dla których
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