
Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2012 r. — Hut.com 
przeciwko OHIM — Intersport France (THE HUT) 

(Sprawa T-330/12) 

(2012/C 295/48) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Hut.com Ltd (Northwich, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, Barrister) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Intersport 
France (Longjumeau, Francja) 

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 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie R 814/2011-2; 

— obciążenie całością kosztów strony pozwanej i drugiej 
strony postępowania przed Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„THE HUT” dla m.in. usług należących do klasy 35 — zgło
szenie wspólnotowego znaku towarowego nr 8394091 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Druga strona postępowania przed Izbą 
Odwoławczą 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
znak towarowy „LA HUTTE” zarejestrowany we Francji pod 
numerem 33228708 dla towarów należących do klas 3, 5, 
18, 22, 25 i 28 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: Częściowe uchylenie zaskarżonej 
decyzji 

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

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2012 r. — Rocket Dog 
Brands przeciwko OHIM — Julius-K9 (K9 PRODUCTS) 

(Sprawa T-338/12) 

(2012/C 295/49) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Rocket Dog Brands LLC (Hayward, Stany Zjed
noczone) (przedstawiciel: J. Reid, Barrister) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Julius-K9 
bt (Szigetszentmiklós, Węgry) 

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 21 maja 2012 r. 
(R 1961/2011-4) w zakresie w jakim oddala odwołanie w 
odniesieniu do wszystkich towarów z klasy 25 oraz nastę
pujących towarów z klasy 25, tj. wyroby z tych materiałów, 
nie ujęte w innych klasach; portfele, portmonetki, port
monetki nie z metali szlachetnych 

— obciążenie właściciela kosztami poniesionymi przez skarżą
cego 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Graficzny znak towa
rowy „K9 PRODUCTS” w kolorach czarnym i białym dla 
towarów m.in. z klas 18 i 25 — Wspólnotowy znak towarowy 
nr 5.966.031 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Julius-K9 bt 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Wspól
notowy graficzny znak towarowy „K9” w kolorach czarnym i 
białym dla towarów z klasy 25, zarejestrowany pod 
nr 3.933.256 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Częściowe unieważnienie wspól
notowego znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji w części 
unieważniającej wspólnotowy znak towarowy i oddalenie 
wniosku o unieważnienie — w całości 

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