
Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009, ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą 
znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wpro
wadzenia w błąd. 

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2012 r. — 
Piotrowski przeciwko OHIM (MEDIGYM) 

(Sprawa T-33/12) 

(2012/C 80/40) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Elke Piotrowski (Viernheim, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokat J. Albrecht) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 18 listopada 2011 r. w 
sprawie R 734/2011-4; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„MEDIGYM” dla towarów należących do klasy 10 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 
207/2009, ponieważ decyzja Izby Odwoławczej została oparta 
o względy, w przedmiocie których skarżąca nie miała możli
wości wypowiedzenia się, a także naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i 
c) rozporządzenia nr 207/2009, gdyż w odniesieniu do zgło
szonego wspólnotowego znaku towarowego odmówiono przy
znania ochrony na podstawie art. 154 ust. 3 i art. 37 ust. 1 
rozporządzenia nr 207/2009, pomimo tego że nie zachodzą w 
jego przypadku podstawy wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b) i w 
art. 7 ust. 1 lit. c). 

Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2012 r. — Herbacin 
cosmetic przeciwko OHIM — Laboratoire Garnier (HERBA 

SHINE) 

(Sprawa T-34/12) 

(2012/C 80/41) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Eberhardt) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Labora
toire Garnier et Cie (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 22 listopada 2011 r. w 
sprawie R 2255/2010-1; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Laboratoire Garnier et Cie 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„HERBA SHINE” dla towarów należących do klasy 3 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
krajowy i słowny wspólnotowy znak towarowy oraz międzyna
rodowy znak towarowy „HERBACIN” dla towarów należących 
do klasy 3 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 zdanie drugie 
rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ w chwili wydania 
decyzji w przedmiocie sprzeciwu w pierwszej instancji nie 
było już skutecznego żądania zgłaszającej dotyczącego przed
stawienia dowodów używania; naruszenie art. 15 ust. 1 zdanie 
drugie lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, gdyż Izba Odwo 
ławcza w sposób niezgodny z prawem przeoczyła okoliczność, 
że ze znakiem towarowym „HERBACIN”, na który powołano się 
w sprzeciwie wiążą się znaczne ilości eksportów a także naru
szenie art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 
207/2009, ponieważ dowody na używanie w odniesieniu do 
odbiorców na terytorium Wspólnoty zostały ocenione niepra
widłowo.
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