
Żądania 

Skarżący wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie 
dotyczącym braku zamknięcia dochodzenia i oddalenia 
żądania skarżącego, by udostępnić mu akta sprawy 
dotyczące go osobiście; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi przede wszystkim 
zarzut naruszenia prawa, jak również zarzut naruszenia 
obowiązku uzasadnienia decyzji w zakresie dalszego prowa
dzenia dochodzenia przez nadmiernie długi czas oraz w 
zakresie braku zamknięcia dochodzenia. 

Następnie skarżący podnosi zarzut naruszenia obowiązku 
uzasadnienia decyzji w zakresie nieudostępnienia mu akt docho
dzenia. 

Na koniec skarżący twierdzi, że doszło do naruszenia praw 
podstawowych oraz ogólnych zasad prawa, a w szczególności 
zasady dobrej administracji, zasady domniemania niewinności 
oraz zasady prawa do obrony. 

Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2011 r. — Golden 
Balls przeciwko OHIM — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) 

(Sprawa T-448/11) 

(2011/C 298/46) 

Język skargi: angielski 
Strony 

Strona skarżąca: Golden Balls Ltd (Londyn, Zjednoczone Króle
stwo) (przedstawiciele: M. Edenborough, QC, i S. Smith, Soli
citor) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Intra- 
Presse (Boulogne-Billancourt, Francja) 

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 22 czerwca 2011 r. w 
sprawie R 1432/2010-1, w zakresie w jakim Izba ta 
uwzględniła odwołanie w odniesieniu do niektórych 
towarów i usług z klas 9, 28 i 41; oraz 

— obciążenie pozwanego lub alternatywnie Intra-Presse kosz
tami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą w 
związku z tym postępowaniem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„GOLDEN BALLS” dla towarów z klas 9, 28 i 41 — zgłoszenie 
wspólnotowego znaku towarowego nr 6036503 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Intra-Presse 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „BALLON D’OR” zarejestrowany jako wspól
notowy znak towarowy pod nr 4226148 dla, między innymi, 
towarów i usług z klas 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 i 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze
ciwów oraz częściowe uwzględnienie sprzeciwu i odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009, ze względu na to, że Izba Odwoławcza 
niesłusznie założyła, że można postrzec kolizję między zgło
szonym wspólnotowym znakiem towarowym a wcześniejszym 
znakiem towarowym. 

Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2011 r. — Galileo 
International Technology przeciwko OHIM — ESA 

(GALILEO) 

(Sprawa T-450/11) 

(2011/C 298/47) 

Język skargi: angielski 
Strony 

Strona skarżąca: Galileo International Technology LLC (Bridge
town, Barbados) (przedstawiciele: S. Malynicz, barrister, M. 
Blair i K. Gilbert, solicitors) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Euro
pejska Agencja Kosmiczna (ESA) (Paryż, Francja) 

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 14 kwietnia 2011 r. w 
sprawie R 1423/2005-1; i 

— obciążenie OHIM i Europejskiej Agencji Kosmicznej włas
nymi kosztami postępowania oraz kosztami postępowania 
poniesionymi przez stronę skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Europejska Agencja 
Kosmiczna 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„GALILEO” dla usług z klasy 42 — zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego nr 2742237 

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