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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: s.Oliver 
Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Niemcy) 

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 lipca 2012 r. w sprawie 
R 2011/2010-4 dotyczącej zgłoszenia nr 6 589 808 i jej 
zmiana poprzez uznanie odwołania za uzasadnione i w 
rezultacie oddalenie sprzeciwu także w pozostałym zakresie; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym 
kosztami poniesionymi w toku postępowania odwoław
czego. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„COSMA” dla towarów i usług z klas 24, 25 i 35 — zgłoszenie 
nr 6 589 808 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
znak towarowy zawierający element słowny „comma” i słowny 
krajowy znak towarowy „comma”, zarejestrowane dla towarów i 
usług z klas 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, 28 i 35 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 6 września 2012 r. — Cosma 
Moden przeciwko OHIM — s.Oliver Bernd Freier 

(COSMA) 

(Sprawa T-399/12) 

(2012/C 331/59) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Meyer) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: s.Oliver 
Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Niemcy) 

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 lipca 2012 r. w sprawie 
R 2010/2010-4 dotyczącej rejestracji wspólnotowego znaku 
towarowego nr 6 593 479 i jej zmianę poprzez uznanie 
odwołania za zasadne i w rezultacie oddalenie sprzeciwu 
w pozostałym zakresie; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w toku postępowania odwoławczego. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „COSMA” dla towarów i usług z 
klas 24, 25 i 35 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr 6 593 479 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
znak towarowy zawierający element słowny „comma” i krajowy 
słowny znak towarowy „comma” dla usług i towarów z klas 3, 
6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, 28 i 35 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2012 r. — Klingel 
przeciwko OHIM — Develey (JUNGBORN) 

(Sprawa T-401/12) 

(2012/C 331/60) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat T. Zeiher) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Develey 
Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Niemcy)
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