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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Etablis
sements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi wraz załącz
nikami; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 29 lipca 2011 r. wydanej 
w sprawie R 1054/2010-3; 

— obciążenie kosztami postępowania OHIM. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie: wzór nr 384.912-0001, przedstawiający naczynia 
z ornamentem; filiżankę do kawy ze spodkiem. 

Właściciel wzoru wspólnotowego: strona skarżąca. 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
Etablissements Coquet S.A. 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: naruszenie 
art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002, ponieważ 
wzór wspólnotowy stanowi niedozwolone korzystanie z utworu 
podlegającego ochronie na podstawie prawa autorskiego 
państwa członkowskiego. 

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie wniosku o unie
ważnienie. 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 25 ust. 1 lit. f) rozporzą
dzenia (WE) nr 6/2002 oraz art. 28 ust. 2 lit. b) ppkt iii) 
rozporządzenia nr 2254/2002, ponieważ strona przeciwna nie 
udokumentowała odpowiednio zarówno chronionego utworu, 
który stanowi podstawę wniosku o unieważnienie, jak i prawa 
jego własności, czy też jego przedmiotu. 

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2011 r. — Viejo 
Valle przeciwko OHIM — Etablissements Coquet (głęboki 

talerz z wyżłobieniami) 

(Sprawa T-567/11) 

(2012/C 32/56) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Viejo Valle, SA (L'Olleria, Hiszpania) (przedsta
wiciel: adwokat I. Temiño Ceniceros) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Etablis
sements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi wraz z 
załącznikami; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 29 lipca 2011 r. wydanej 
w sprawie R 1055/2010-3; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór nr 384.912-0009 przedsta
wiający naczynie z ornamentem; głęboki talerz 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
Etablissements Coquet SA 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: naruszenie 
art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002, ponieważ 
wzór wspólnotowy stanowi niedozwolone używanie dzieła 
chronionego na podstawie prawa autorskiego państwa człon
kowskiego 

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie wniosku o unie
ważnienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 25 ust. 1 lit. f) rozporzą
dzenia (WE) nr 6/2002 oraz art. 28 ust. 2 lit. b) ppkt iii) 
rozporządzenia nr 2254/2002, ponieważ strona pozwana nie 
udokumentowała odpowiednio ani dzieła chronionego, które 
stanowi podstawę wniosku o unieważnienie, ani swojego 
prawa własności, ani jego przedmiotu. 

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2011 r. — Atlas 
Transport przeciwko OHIM — Hartmann (ATLAS 

TRANSPORT) 

(Sprawa T-584/11) 

(2012/C 32/57) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern i 
B. Weichhaus)
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Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Alfred 
Hartmann (Leer, 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 1 września 2011 r. w 
sprawie R 2262/2010-1; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: Słowny znak 
towarowy „ATLAS TRANSPORT” dla usług należących do klasy 
39 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: Alfred Hartmann 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o stwierdzenie 
wygaśnięcia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady 40 ust. 5 w związku z 
zasadą 22 rozporządzenia wykonawczego nr 2868/95 poprzez 
wadliwą ocenę dowodów, naruszenie art. 15 rozporządzenia nr 
207/2009, ponieważ badając kwestię czy w odniesieniu do 
rozpatrywanych usług miało miejsce używanie pozwalające na 
utrzymanie praw do znaku strona pozwana zastosowała jedynie 
wykładnię językową, naruszenie art. 76 ust. 1 rozporządzenia 
nr 207/2009, gdyż w ramach ustalenia jakie znaczenie ma 
pojęcie „transport” strona pozwana sięgnęła tylko do jednego 
źródła, dokonując tym samym oceny niewystarczającej i 
niezgodnej z obowiązkiem staranności, naruszenie art. 75 
zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 z tego względu, 
że pozwana nie sprecyzowała na jakiej podstawie zostało oparte 
przyjęte przez nią stanowisko oraz naruszenie art. 75 zdanie 
drugie i art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 z powodu 
naruszenia prawa do bycia wysłuchanym przed sądem. 

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2011 r. — 
Phonebook of the World przeciwko OHIM — Seat 

Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) 

(Sprawa T-589/11) 

(2012/C 32/58) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Phonebook of the World (Paryż, Francja) (przed
stawiciel: A.Bertrand, adwokat) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Seat 
Pagine Gialle SpA (Mediolan, Włochy) 

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 4 sierpnia 2011 r. w 
sprawie R 1541/2010-2; 

— unieważnienie praw z rejestracji wspólnotowego znaku 
towarowego „PIAGINE GIALLE” zarejestrowanego pod nr 
161380 w klasach 16 i 35 przez Seat Pagine Gialle SpA; 
oraz 

— obciążenie pozwanego kosztami niniejszego postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: słowny znak towarowy 
„PAGINE GIALLE” dla towarów i usług z klas 16 i 35 — 
wspólnotowy znak towarowy nr 161380 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Seat Pagine Gialle 
SpA 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: strona 
wnosząca o unieważnienie oparła swój wniosek o art. 52 ust. 
1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, tj. że wspól
notowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem 
postanowień art. 7 ust. 1 lit. c) oraz d) rozporządzenia 
Rady(WE) nr 207/2009 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z 
art. 7 ust. 1 lit. b) –d) rozporządzenia Rady nr 207/2009, 
ponieważ Izba Odwoławcza nie zastosowała ogólnych zasad 
prawa wspólnotowego, a w szczególności zasad wyrażonych 
wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 marca 2006 r. 
w sprawie T-322/03 Telefon & Buch przeciwko OHIM — 
Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (Zb. Orz. s. II -835I 
oraz nie wzięła pod uwagę własnych ustaleń, co do tego że 
słowa „PAGINE GIALLE” są dla włoskich odbiorców pozba
wione wszelkiego charakteru odróżniającego.
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