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Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2012 r. — Knauf 
Insulation Technology przeciwko OHIM — Saint Gobain 

Cristaleria (ECOSE) 

(Sprawa T-323/12) 

(2012/C 295/46) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat K. Manhaeve) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Saint 
Gobain Cristaleria, SL (Madryt, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w 
sprawie R 259/2011-5 w zakresie, w jakim uwzględniono w 
niej sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku 
towarowego dla części towarów i usług objętych zgłosze
niem; 

— solidarne obciążenie OHIM — i w razie potrzeby — 
wnoszącego sprzeciw wszystkimi kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„ECOSE” dla towarów i usług z klas 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 i 
40 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 
W00993849 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Saint Gobain Cristaleria, SL 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany w Hiszpanii słowny znak towarowy nr 2556409 
„ECOSEC FACHADAS” dla towarów z klas 17 i 19 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla części 
zakwestionowanych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie zakwestionowanej 
decyzji i oddalenie odwołania oraz utrzymanie w mocy zakwes
tionowanej decyzji w pozostałej części 

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

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2012 r. — Knauf 
Insulation Technology przeciwko OHIM — Saint Gobain 

Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY) 

(Sprawa T-324/12) 

(2012/C 295/47) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat K. Manhaeve) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Saint 
Gobain Cristaleria, SL (Madryt, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 4 maja 2012 r. w spra
wach połączonych R 1193/2011-5 i R 1426/201-5 w 
zakresie, w jakim uwzględniono w nich sprzeciw wobec 
zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dla części 
towarów i usług objętych zgłoszeniem; 

— solidarne obciążenie OHIM — i w razie potrzeby — 
wnoszącego sprzeciw wszystkimi kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„ECOSE TECHNOLOGY” dla towarów i usług z klas 1, 2, 3, 16, 
17, 19, 20 i 40 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr W 998610 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Saint Gobain Cristaleria, SL 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany w Hiszpanii słowny znak towarowy nr 2556409 
„ECOSEC FACHADAS” dla towarów z klas 17 i 19 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla części 
zakwestionowanych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie zakwestionowanej 
decyzji i oddalenie odwołania oraz utrzymanie w mocy zakwes
tionowanej decyzji w pozostałej części 

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