
Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania i odmowa 
przyjęcia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dla 
wszystkich towarów 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie zasady 50 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Komisji 
nr 2868/95; oraz 

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

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2012 r. — Deutsche 
Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — Ceramicas del 

Foix (Rock & Rock) 

(Sprawa T-436/12) 

(2012/C 379/43) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Deustche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. 
OHG (Gladbeck, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Krenzel) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Cera
micas del Foix, SA (Barcelona, Hiszpania) 

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 10 lipca 2012 r. w sprawie 
R 495/2011-2; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy 
„Rock & Rock” dla towarów należących do klas 2, 19 i 27 — 
wspólnotowy znak towarowy nr 3468774 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Ceramicas del Foix, 
SA 

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

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Wniosek o 
unieważnienie prawa do znaku opierał się na względnych 
podstawach odmowy rejestracji zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. a) 
w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 
207/2009. Skarżąca podniosła następujące wcześniejsze prawa 
do znaku: słowny znak towarowy „Rock” zarejestrowany w 
Niemczech pod nr. 30229274 dla towarów i usług z klas 1, 
6, 7, 8, 17, 19, 37 i 42; słowny znak towarowy „MASTER
ROCK” zarejestrowany w Niemczech pod nr. 30212141 dla 
towarów i usług z klas 17, 19 i 37; słowny znak towarowy 
„FIXROCK” zarejestrowany w Niemczech pod nr. 39920622 dla 
towarów z klas 6, 7 i 19; słowny znak towarowy „FLEXIROCK” 
zarejestrowany w Niemczech pod nr. 2078534 dla towarów z 
klasy 19; słowny znak towarowy „COVERROCK” zarejestro
wany w Niemczech pod nr. 39732094 dla towarów z klas 
17 i 19; słowny znak towarowy „CEILROCK” zarejestrowany 
w Niemczech pod nr. 30306452 dla towarów z klas 6, 17 i 19 

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

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2012 r. — ancotel 
przeciwko OHIM — Acotel (ancotel.) 

(Sprawa T-443/12) 

(2012/C 379/44) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ancotel GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat H. Truelsen) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Acotel 
SpA (Rzym, Włochy) 

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 3 sierpnia 2012 r. w 
sprawie R 1895/2011-4 (dawniej R 1385/2008-1); 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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