
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Zjednoczone 
Królestwo) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 
lipca 2011 r. (sprawa R 2334/2010-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Glencairn Scotch Whisky Co. 
Ltd a Chivas Holdings (IP) Ltd. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Strona skarżąca i interwenient pokrywają własne koszty oraz po 
połowie koszty poniesione przez stronę pozwaną. 

( 1 ) Dz.U. C 362 z 10.12.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r. — Bäβler 
przeciwko OHIM (MAX) 

(Sprawa T-187/12) 

(Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — 
Oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 399/43) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Uwe Bäβler (Gmunden, Austria) (przedstawiciel: 
adwokat M.) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 
lutego 2012 r. (sprawa R 0909/2011-1) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego MAX jako wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Strona skarżąca ponosi własne koszty. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 października 2012 r. 
— Saobraćajni institut CIP przeciwko Komisji 

(Sprawa T-219/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienia publiczne na usługi — Przetarg dotyczący przygoto
wania dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji linii 
kolejowej — Wykluczenie strony skarżącej z udziału w tym 
przetargu — Unieważnienie procedury przetargowej po 

wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania) 

(2012/C 399/44) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbia) 
(przedstawiciel: adwokat A. Lojpur) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. 
Erlbacher i E. Georgieva, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie zmierzające w istocie do zastosowania środków 
tymczasowych nakazujących zawieszenie postępowania przetar
gowego w odniesieniu do opublikowanego w dniu 27 marca 
2012 r. ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego przygotowania 
dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji linii kolejo
wej, wykluczającego skarżącą z udziału w procedurze przetar
gowej. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środków 
tymczasowych zostaje umorzone. 

2) Komisja europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 października 2012 r. 
— Saobraćajni institut CIP przeciwko Komisji 

(Sprawa T-227/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienia publiczne na usługi — Przetarg dotyczący sporządzenia 
dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji kolei — 
Wykluczenie strony skarżącej z udziału w tym przetargu — 
Unieważnienie postępowania przetargowego po wniesieniu 

skargi — Umorzenie postępowania) 

(2012/C 399/45) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbia) 
(przedstawiciel: adwokat A. Lojpur) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. 
Erlbacher i E. Georgieva, pełnomocnicy)
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