
Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Aznar textil, SL 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: mający 
renomę graficzny wspólnotowy znak towarowy „BON DRAP” 
dla towarów z klas 23, 24 i 26. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009, tego względu, że kolidujące ze sobą znaki 
nie są podobne i nie istnieje w odniesieniu do nich prawdopo
dobieństwo wprowadzenia w błąd. 

Odwołanie wniesione w dniu 9 grudnia 2011 r. przez 
Eugèna Emila Kimmana od wyroku wydanego w dniu 29 
września 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w 

sprawie F-74/10 Kimman przeciwko Komisji 

(Sprawa T-644/11 P) 

(2012/C 65/27) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie F-74/10; 

— w konsekwencji, uwzględnienie żądań przedstawionych 
przez wnoszącego odwołanie w pierwszej instancji i co za 
tym idzie, 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżą
cego za 2008 r.; 

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępo
wania; 

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania 
w obydwu instancjach. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi cztery 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 6 ust. 8 załącz
nika I do ogólnych przepisów wykonawczych odnoszących 
się do art. 43 regulaminu pracowniczego urzędników Unii 
Europejskiej, przeinaczenia elementów zawartych w aktach 
sprawy a także naruszenia kontroli oczywistego błędu w 
ocenie w ramach analizy przeprowadzonej przez SSP w 

przedmiocie zarzutu dotyczącego nie wzięcia pod uwagę 
przez oceniającego opinii grupy ad hoc. 

2) Zarzut drugi dotyczący przeinaczenia informacji zawartych 
w aktach sprawy i naruszenia reguł ciężaru dowodzenia 
oraz naruszenia przez SSP obowiązku uzasadnienia w 
ramach analizy zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w 
postępowaniu odwoławczym i braku uzasadnienia sprawoz
dania z oceny zaskarżonego w pierwszej instancji. 

3) Zarzut trzeci dotyczący naruszenia kontroli obowiązku 
uzasadnienia i oczywistego błędu w ocenie a także naru
szenia art. 4 ust. 6 ogólnych przepisów wykonawczych 
odnoszących się do art. 45 regulaminu pracowniczego 
urzędników UE w ramach analizy przez SSP zarzutu doty
czącego nie wzięcia pod uwagę pracy wykonanej przez 
wnoszącego odwołanie w interesie instytucji. 

4) Zarzut czwarty dotyczący przeinaczenia informacji zawar
tych w aktach sprawy i nienależytej interpretacji reguł 
ciężaru dowodzenia oraz kontroli oczywistego błędu w 
ocenie w ramach analizy przez SSP zarzutu dotyczącego 
konkluzji oceniającego w przedmiocie tego czy wnoszący 
odwołanie zastosował się do próbnej reorganizacji służby 
od 2008 r. 

Odwołanie wniesione w dniu 9 grudnia 2011 r. przez 
Michaela Heatha od wyroku wydanego w dniu 29 
września 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-121/10 Heath przeciwko EBC 

(Sprawa T-645/11 P) 

(2012/C 65/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Michael Heath (Southampton, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbuss
che) 

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (EBC) 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
F-121/10; 

— w konsekwencji, uwzględnienie żądań wnoszącego odwoła
nie, przedstawionych w pierwszej instancji, a tym samym: 

— stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia za 
styczeń 2010 r. oraz za kolejne miesiące w związku z 
tym, że zastosowano w nich podwyżkę emerytury o 
0,6% celem zastosowania podwyżki o 2,1% obliczonej 
zgodnie z prawidłowym GSA [General Salary Adjus
tment];
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