
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: V. 
Melgar, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 
kwietnia 2011 r. (sprawa R 1831/2010-2) dotyczącą rejestracji 
jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego 
PHOTOS.COM. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Getty Images (US) zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2012 r. — Atlas 
przeciwko OHIM — Couleurs de Tollens (ARTIS) 

(Sprawa T-558/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego ARTIS — Wcześniejszy słowny krajowy znak 
towarowy ARTIS — Względna podstawa odmowy rejestracji 
— Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2013/C 9/63) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polska) (przedstawiciel: R. 
Rumpel, radca prawny) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. 
Geroulakos, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Couleurs de Tollens (Clichy, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat J.G. Monin) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 
lipca 2011 r. (sprawa R 1253/2010-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Couleurs de Tollens-Agora a 
Atlas sp. z o.o. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Atlas sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym 
niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Couleurs de Tollens w 
związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe 
i wzory) (OHIM). 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 14.1.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2012 r. — Phonebook of 
the World przeciwko OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE 

GIALLE) 

(Sprawa T-589/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy 
znak towarowy PAGINE GIALLE — Bezwzględne podstawy 
odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Brak 
charakteru opisowego — Brak oznaczeń lub wskazówek, 
które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane 
— Artykuł 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009 — Charakter odróżniający uzyskany w 
następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia 

nr 207/2009) 

(2013/C 9/64) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Phonebook of the World (Paryż, Francja) (przed
stawiciel: adwokat A. Bertrand) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. 
Bullock, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Seat Pagine Gialle SpA (Mediolan, 
Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Jacobacci) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 
sierpnia 2011 r. (sprawa R 1541/2010-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy 
Phonebook of the World a Seat Pagine Gialle SpA. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Phonebook of the World zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 4.2.2012. 

Postanowienie Sadu z dnia 15 listopada 2012 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-286/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — odpowie
dzialność pozaumowna — Odszkodowanie za szkodę spowo
dowaną przesłaniem pisma dotyczącego kosztów sprawy adwo
katowi, który reprezentował skarżącego w tej sprawie — 
Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części 

oczywiście bezzasadne) 

(2013/C 9/65) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa)
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Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferrę) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 
16 marca 2011 r. w sprawie F-21/10 Marcuccio przeciwko 
Komisji, dotychczas niepublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 232 z 6.8.2011. 

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

(Sprawa T-219/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — 
Zamówienia publiczne na usługi — Wykluczenie skarżącej z 
postępowania przetargowego — Unieważnienie przetargu po 

wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania) 

(2013/C 9/66) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlba
cher et E. Georgieva, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności ogłoszenia o 
zamówieniu z dnia 27 marca 2012 r., dotyczącego przygoto
wania dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji linii 
kolejowej w zakresie, w jakim wykluczono stronę skarżącą z 
udziału w rozpatrywanym przetargu, a po drugie, skarga o 
odszkodowanie. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami oraz 
kosztami poniesionymi przez skarżącą w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U. C 227 z 28.7.2012. 

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

(Sprawa T-227/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — 
Zamówienia publiczne na usługi — Wykluczenie strony 
skarżącej z postępowania przetargowego — Unieważnienie 
postępowania przetargowego po wniesieniu skargi — 

Umorzenie postępowania) 

(2013/C 9/67) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Saobraćajni institut CIP (Belgrad, Serbia) (przed
stawiciele: adwokat A. Lojpur) 

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

Przedmiot 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszenia o 
przetargu z dnia 3 kwietnia 2012 r. dotyczącego sporządzenia 
dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji kolei, 
wykluczającego skarżącą z udziału w postępowaniu przetargo
wym, a po drugie, żądanie odszkodowawcze. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona 
kosztami poniesionymi przez skarżącą w niniejszym postępowaniu. 

( 1 ) Dz.U. C 227 z 28.7.2012 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 listopada 2012 r. — 
Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-345/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konku
rencja — Publikacja decyzji stwierdzającej naruszenie art. 81 
WE — Oddalenie wniosku o poufne potraktowanie informacji 
dostarczonych Komisji na podstawie komunikatu w sprawie 
współpracy — Wniosek o zastosowanie środków tymczaso
wych — Pilny charakter — Fumus boni iuris — Wyważenie 

wchodzących w grę interesów) 

(2013/C 9/68) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Nobel NV (Amsterdam, Niderlandy); Akzo 
Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Szwecja) i Eka Chemicals 
AB (Bohus, Szwecja) (przedstawiciele: adwokaci C. Swaak i R. 
Wesseling)
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