
Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „ancotel” dla usług z klas 35 i 38 
— zgłoszenie nr 3 314 424 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
krajowy i wspólnotowy znak towarowy zawierający element 
słowny „ACOTEL” dla towarów i usług z klas 9 i 38 

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 8 października 2012 r. — 
Koscher + Würtz przeciwko OHIM — Kirchner & 

Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS) 

(Sprawa T-445/12) 

(2012/C 379/45) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Koscher + Würtz GmbH (Spaichingen, Deutsch
land) (przedstawiciele: adwokacie P. Mes, C. Graf von der Groe
ben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, 
M. Bergermann, J. Vogtmeier i A. Kramer) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Kirchner 
& Wilhelm GmbH + Co (Asperg, 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 6 sierpnia 2012 r. w 
sprawie R 1675/2011-4; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym 
kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed 
Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Międzynarodowa rejest
racja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towaro
wego zawierającego element słowny „KW SURGICAL INSTRU
MENTS” dla towarów z klasy 10 — międzynarodowa rejestracja 
wskazująca Unię Europejską nr W 968 722 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Kirchner & Wilhelm GmbH + Co 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
krajowy znak towarowy „Ka We” dla towarów z klasy 10 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i odmowa 
udzielenia ochrony 

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

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2012 r. — Visa 
Europe przeciwko Komisji 

(Sprawa T-447/12) 

(2012/C 379/46) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Visa Europe (Londyn, Zjednoczone Królestwo) 
(przedstawiciele: A. Renshaw i J. Aitken, Solicitors) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 31 lipca 
2012 r. wydanej w sprawie COMP/D1/39398 — Visa 
MIF, w zakresie, w jakim oddalono w niej wniosek Visa 
Europe o zmianę górnej granicy wielostronnej opłaty inter
change (Multilateral Interchange Fee, zwanej dalej „MIF”) 
obowiązującej na podstawie decyzji Komisji z dnia 8 
grudnia 2010 r.; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami niniejszego postępo
wania.
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