
— uchylenie zawartego w decyzji Urzędu orzeczenia o kosz
tach obciążającego skarżącą i obciążenie Urzędu poniesio
nymi przez nią kosztami. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Sport TV Portugal, SA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„SPORT TV INTERNACIONAL” dla usług z klas 35, 38 i 41 
— zgłoszenie nr 6915094 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowany w Portugalii pod numerem 329507 graficzny znak 
towarowy nr „SPORTV” dla usług z klas 38 i 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 207/2009 oraz naruszenie zasady 22 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 2868/95 

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2012 r. — Aleris 
przeciwko OHIM — Carefusion 303 (ALARIS) 

(Sprawa T-353/12) 

(2012/C 311/15) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Aleris Holding AB (Sztokholm, Szwecja) (przed
stawiciele: adwokaci A. Kylhammar i K. Westerberg) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Carefu
sion 303, Inc. (San Diego, Stany Zjednoczone) 

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 11 maja 2012 r. w sprawie 
R 334/2011-5 oraz uchylenie art. 2 decyzji Wydziału Unie
ważnień i orzeczenie zgodnie z żądaniami skarżącej; oraz 

— obciążenie Carefusion 303 jako strony, która sprawę prze
grała, wszystkimi kosztami poniesionymi przez skarżącą w 
postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień, Izbą Odwo 
ławczą i Sądem 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: słowny znak 
towarowy „ALARIS” zarejestrowany dla towarów i usług z klas 
10, 37 i 42 — wspólnotowy znak towarowy nr 571521 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Carefusion 303 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: skarżąca 

Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie częściowego wygaś
nięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie podstawowych zasad, które 
muszą być przestrzegane w postępowaniu w sprawie stwier
dzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ze względu 
na jego nieużywanie. Naruszenie art. 15 i 9 rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2012 r. — Debonair 
Trading Internacional przeciwko OHIM — Ibercosmetica 

(SÔ:UNIC) 

(Sprawa T-356/12) 

(2012/C 311/16) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Debonair Trading Internacional Ld a (Funchal, 
Madera) (przedstawiciel: T. Alkin, Barrister) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Ibercos
metica, SA de CV (Meksyk, Meksyk) 

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 4 czerwca 2012 r. w 
sprawie R 1033/2011-4; 

— obciążenie Ibercosmetica, SA de CV kosztami poniesionymi 
przez skarżącą.
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Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Ibercosmetica, SA de CV 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„SÔ:UNIC” dla towarów z klasy 3 — zgłoszenie nr 8197972 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zbiór 24 
wspólnotowych, międzynarodowych, zarejestrowanych w Zjed
noczonym Królestwie i w Irlandii znaków towarowych składa
jących się z połączenia słowa „SO” z innym elementem dla 
towarów z klasy 3; zbiór 17 niezarejestrowanych oznaczeń 
składających się z połączenia słowa „SO” z innym elementem, 
używanych w odniesieniu do towarów z klasy 3 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 
207/2009; 

— Naruszenie zasady 15 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia 
Komisji nr 2868/95; oraz 

— Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2012 r. — Sachi 
Premium-Outdoor Furniture przeciwko OHIM — Gandia 

Blasco (Fotele) 

(Sprawa T-357/12) 

(2012/C 311/17) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sachi Premium — Outdoor Furniture, Ld a (Estar
reja, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat M. Oehen Mendes) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Gandia 
Blasco, SA (Walencja, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
(R 969/2011-3); 

— unieważnienie prawa do spornego wzoru wspólnotowego nr 
1512633-0003; i 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór dla „foteli, kanap” — zareje
strowany wzór wspólnotowy nr 1512633-0003 

Właściciel wzoru wspólnotowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
Gandia Blasco, SA 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: Gandia 
Blasco, SA wniosła o unieważnienie prawa do zarejestrowanego 
wzoru wspólnotowego na podstawie art. 4–9 rozporządzenia 
Rady nr 6/2002; wzór wspólnotowy nr 52113-0001 dla „foteli” 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ
nienie prawa do wzoru 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zakwestionowanej decyzji i 
unieważnienie prawa do spornego zarejestrowanego wzoru 
wspólnotowego 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 5–7 rozporządzenia Rady 
nr 6/2002. 

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2012 r. — Vuitton 
Malletier przeciwko OHIM — Nanu-Nana (wzór w 

szachownicę) 

(Sprawa T-359/12) 

(2012/C 311/18) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Louis Vuitton Malletier (Paryż, Francja) (przed
stawiciele: adwokaci P. Roncaglia, G. Lazzaretti i N. Parrotta) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Nanu- 
Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co.KG 
(Berlin, Niemcy)
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