
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany w Portugalii słowny znak towarowy nr 249791 
„REAL” dla usług z klasy 36; zarejestrowany w Portugalii 
słowny znak towarowy nr 249793 „REAL SEGUROS” dla 
usług z klasy 36; zarejestrowany w Portugalii graficzny znak 
towarowy nr 254390 zawierający element słowny „REAL” dla 
usług z klasy 36; różne niezarejestrowane prawa, co do których 
twierdzi się, że podlegają ochronie we wszystkich państwach 
członkowskich i w Portugalii 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 ze względu na błędne przyjęcie przez Izbę 
Odwoławczą, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowa
dzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i 
znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie. 

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2011 r. — MIP 
Metro przeciwko OHIM — Real Seguros (real,- BIO) 

(Sprawa T-549/11) 

(2012/C 6/35) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & 
Co. KG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Plate i 
R. Kaase) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Real 
Seguros, SA (Porto, Portugalia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zawieszenie postępowania do czasu wydania przez portu
galski urząd ds. znaków towarowych ostatecznej decyzji w 
przedmiocie złożonego przez stronę skarżącą wniosku o 
stwierdzenie wygaśnięcia praw do wcześniejszych zarejestro
wanych w Portugalii znaków towarowych nr 249791, nr 
249793 i nr 254390; w przypadku nieuwzględnienia 
wniosku o zawieszenie postępowania, o kontynuację postę
powania; oraz 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 17 sierpnia 2011 r. w 
sprawie R 115/2010-4; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
postępowania odwoławczego. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny międzynarodowy 
znak towarowy nr W 983684 „real,- BIO” w kolorach 
zielonym, białym i brązowym dla usług z klasy 36 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Real Seguros, SA 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany w Portugalii słowny znak towarowy nr 249791 
„REAL” dla usług z klasy 36; zarejestrowany w Portugalii 
słowny znak towarowy nr 249793 „REAL SEGUROS” dla 
usług z klasy 36; zarejestrowany w Portugalii graficzny znak 
towarowy nr 254390 zawierający element słowny „REAL” dla 
usług z klasy 36; różne niezarejestrowane prawa co do których 
twierdzi się, że podlegają ochronie we wszystkich państwach 
członkowskich i w Portugalii 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na błędne przy
jęcie przez Izbę Odwoławczą, że nie istnieje prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku 
towarowego i znaków towarowych, na które powołano się w 
sprzeciwie. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — Lito 
Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-552/11) 

(2012/C 6/36) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgico 
Kentro (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat E. Tzannini) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uwzględnienie niniejszej skargi; 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej noty obciążeniowej; 

— uwzględnienie jej argumentów jeżeli uzna on, że kwoty 
wskazane w jej piśmie z dnia 17 czerwca 2011 r. podlegają 
zwrotowi; 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu również w 
części dotyczącej trzeciej raty, która nie została wypłacona; 

— potrącenie ewentualnie podlegających zwrotowi kwot ze 
wspomnianą, nigdy nie wypłaconą, trzecią ratą, która pozos
taje w zawieszeniu od pięciu lat;
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