
Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2012 r. — 
ActionSportGames przeciwko OHIM — FN Herstal 

(SCAR) 

(Sprawa T-122/12) 

(2012/C 165/39) 

Język skargi: duński 

Strony 

Strona skarżąca: ActionSportGames A/S (Humlebæk, Dania) 
(przedstawiciel: adwokat W. Rebernik) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: FN 
Herstal SA (Herstal, Belgia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez pozwanego 
w dniu 12 stycznia 2012 r. w sprawie R 2096/2010-1; 

— utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez Wydział Sprze
ciwów w dniu 24 września 2010 r. (sprawa B 1 344 904); 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: ActionSportGames A/S 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„SCAR” dla towarów z klasy 28 — zgłoszenie nr 5 750 054 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Belgijski 
niezarejestrowany słowny znak towarowy „SCAR”, używany dla 
towarów z klas 13 i 28 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Sprze
ciwów i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpatrzenia 

Podniesione zarzuty: Skarżąca podnosi, że w przypadku kolidują
cych ze sobą znaków towarowych nie istnieje prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd, ponieważ oznaczone nimi towary 
są całkowicie różne — towary FN Herstal stanowią prawdziwą 
broń do użytku militarnego, natomiast towary skarżącej są 
replikami broni i zabawkami przeznaczonymi dla sportu i 
zabawy. 

Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2012 r. — Free 
przeciwko OHIM — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM) 

(Sprawa T-127/12) 

(2012/C 165/40) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Free (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat Y. 
Coursin) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Noble 
Gaming Ltd (Praga, Republika Czeska) 

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 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie R 2326/2010-2; 

— orzeczenie, że przywołane wcześniejsze znaki towarowe, a 
w szczególności francuski słowny znak towarowy FREE nr 
1734391, są podobne do zakwestionowanego znaku towa
rowego „FREEVOLUTION TM” w rozumieniu art. 8 ust. 1 
lit. b) i a fortiori w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia 
nr 207/2009; 

— orzeczenie, że zgłoszenie zakwestionowanego znaku towa
rowego winno zostać odrzucone na podstawie art. 8 ust. 1 
lit. b) i a fortiori na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 
nr 207/2009; oraz 

— obciążenie Noble Gaming Ltd kosztami postępowania 
zarówno przed Sądem, jak i przed OHIM. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Noble Gaming Ltd 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „FREEVOLUTION TM” dla towarów 
i usług z klas 9, 41 i 42 — zgłoszenie nr 8206443 

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