
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 23 lutego 2012 r. w 
sprawie R 2340/2010-1 w zakresie dotyczącym uwzględ
nienia sprzeciwu wobec rozszerzenia ochrony międzynaro
dowej rejestracji nr 984 017 z powodu niezgodności z art. 
8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania, w tym kosz
tami postępowania odwoławczego 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Wywołująca skutki w Unii 
Europejskiej międzynarodowa rejestracja graficznego znaku 
towarowego przedstawiającego tarczę z literą „H” dla towarów 
z klasy 32 — nr 984 017 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Holsten-Brauerei AG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Niemiecki 
graficzny znak towarowy przedstawiający rycerza na koniu trzy
mającego tarczę z literą „H” dla towarów z klasy 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009. 

Odwołanie wniesione w dniu 11 maja 2012 r. przez 
Luigiego Marcuccia od postanowienia wydanego w dniu 
29 lutego 2012 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-3/11 Luigi Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-207/12 P) 

(2012/C 194/45) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie w całości i bez wyjątku zaskarżonego postanowie
nia; 

— tytułem żądania głównego, uwzględnienie żądań skarżącego 
sformułowanych w pierwszej instancji w sprawie będącej 
przedmiotem odwołania; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami wnoszącego odwo 
łanie poniesionymi w niniejszym postępowaniu odwoław
czym; 

— ewentualnie, przekazanie sprawy będącej przedmiotem 
odwołania do ponownego rozpoznania przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej w innym składzie, w celu wydania 
przez niego ponownego rozstrzygnięcia przedmiocie 
wszystkich żądań, o których mowa w poprzednich 
punktach petitum. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsze odwołanie skierowane jest przeciwko postanowieniu z 
dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie F-3/11, którym odrzucono 
jako oczywiście niedopuszczalną skargę mającą za przedmiot, 
po pierwsze, stwierdzenie nieważności rzekomej odmowy 
Komisji Europejskiej dołączenia do akt dokumentu dotyczącego 
wypadku wnoszącego odwołanie, a po drugie, zasądzenie od 
Komisji na jego rzecz kwoty 1 000 EUR tytułem odszkodowa
nia. 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi dwa 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący całkowitego braku uzasadnienia 
postanowienia, w zakresie w jakim dotyczy ono oczywistej 
niedopuszczalności, w tym ze względu na oczywiste wątpli
wości, paradoksalny charakter, przeinaczenie i wypaczenie 
okoliczności faktycznych, apodyktyczność, nielogiczność, 
brak istotnego znaczenia, nieracjonalność, naruszenie 
obowiązku clare loqui, brak orzeczenia w przedmiocie 
przedstawionego sądowi przez wnoszącego odwołanie żąda
nia, a także wykładnię i zastosowanie, które są nieprawid 
łowe, błędne, nieprawdziwe i nieracjonalne: 

— art. 26 i 26a regulaminu pracowniczego urzędników 
Unii Europejskiej; 

— norm prawnych dotyczących aktu zaskarżalnego (w 
szczególności ust. 30 — 47 zaskarżonego postanowie
nia); 

— norm prawnych dotyczących traktowania i dostępu 
jednostek do dotyczących ich danych osobowych, 
które znajdują się w posiadaniu instytucji Unii. 

2) Zarzut drugi dotyczący niezgodnego z prawem charakteru 
postanowienia sądu orzekającego w pierwszej instancji w 
zakresie rozstrzygnięcia o kosztach (fragment od pkt 47 
do pkt 48 zaskarżonego postanowienia).
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