
Przedmiot 

Wniosek, którego przedmiotem jest w istocie zastosowanie 
środka tymczasowego nakazującego zawieszenie postępowania 
przetargowego związanego z ogłoszeniem o zamówieniu, opub
likowanym w dniu 3 kwietnia 2012 r., dotyczącym sporzą
dzenia dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji 
kolei, wykluczającym skarżącą z udziału w postępowaniu prze
targowym. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka 
tymczasowego zostaje umorzone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2012 r. — 
Novartis przeciwko OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX) 

(Sprawa T-444/12) 

(2012/C 399/46) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Novartis AG (Bazylea, Szwajcaria) (przedstawi
ciel: adwokat M. Douglas) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, 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 6 sierpnia 2012 r. w 
sprawie R 414/2011-4; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„LINEX” dla towarów i usług należących do klasy 5 — 
zgłoszenie nr 8122863 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „LINES PERLA” zarejestrowany we Włoszech 
pod nr. 1281035 dla towarów należących do klas 5, 16 i 25; 
słowny znak towarowy „LINES LADY” zarejestrowany we 
Włoszech pod nr. 245598 dla towarów należących do klasy 

5; słowny znak towarowy „LINES INTERVALLO” zarejestrowany 
we Włoszech pod nr. 311801 dla towarów należących do klasy 
5; słowny znak towarowy „LINES IDEA” zarejestrowany we 
Włoszech pod nr. 414841 dla towarów należących do klasy 
5; słowny znak towarowy „LINES SETA” zarejestrowany we 
Włoszech pod nr. 584405 dla towarów należących do klas 5, 
16 i 25; słowny znak towarowy „LINES SETA ALI” zarejestro
wany we Włoszech pod nr. 607537 dla towarów należących do 
klas 5, 16 i 25; słowny znak towarowy „LINES SETA ULTRA” 
zarejestrowany we Włoszech pod nr. 643382 dla towarów 
należących do klas 5, 16 i 25; graficzny znak towarowy „VELO” 
zarejestrowany we Włoszech pod nr. 980294 dla towarów 
należących do klas 3, 5 i 16; graficzny znak towarowy „LINES” 
zarejestrowany we Włoszech pod nr. 980295 dla towarów 
należących do klas 3, 5 i 16; zgłoszenie graficznego włoskiego 
znaku towarowego nr MI2007C011896 „LINES SETA” dla 
towarów należących do klas 5, 16 i 25; powszechnie znany 
we Włoszech znak towarowy „LINES” dla towarów należących 
do klasy 5. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 
207/2009; oraz 

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

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2012 r. — 
Anagnostakis przeciwko Komisji 

(Sprawa T-450/12) 

(2012/C 399/47) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Alexios Anagnostakis (Ateny, Grecja) (przedsta
wiciel: adwokat A. Anagnostakis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Skarżący wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
6 września 2012 r. w sprawie odrzucenia wniosku o rejest
rację inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „MILION 
PODPISÓW DLA SOLIDARNEJ EUROPY”; 

— nakazanie Komisji dokonania przewidzianej w prawie rejest
racji inicjatywy, o której mowa powyżej, i zarządzenie 
wszelkich innych środków wymaganych zgodnie z prawem, 
oraz 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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