
Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2012 r. — Fomanu 
przeciwko OHIM (Qualität hat Zukunft) 

(Sprawa T-22/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego „Qualität hat Zukunft” — 
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru 
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009) 

(2013/C 26/84) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Raible) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 
października 2011 r. (sprawa R 1518/2011-1), dotyczącą zgło
szenia oznaczenia słownego „Qualität hat Zukunft” jako wspól
notowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Fomanu AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 17.3.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2012 r. — Bauer 
przeciwko OHIM — BenQ Materials (Daxon) 

(Sprawa T-29/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego Daxon — Wcześniejszy słowny wspólnotowy 
znak towarowy DALTON — Względna podstawa odmowy 
rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2013/C 26/85) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Erika Bauer (Schaufling, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat A. Merz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Tajwan) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 
listopada 2011 r. (sprawa R 2191/2010-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Eriką Bauer a BenQ Mate
rials Corp. 

Sentencja 

1) Alva Management GmbH zostaje dopuszczona do udziału w 
sprawie w charakterze skarżącej w miejsce Eriki Bauer. 

2) Skarga zostaje oddalona. 

3) Alva Management zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 17.3.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2012 r. — 
Steinberg przeciwko Komisji 

(Sprawa T-17/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów 
— Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty zwią
zane z decyzjami finansowymi dotyczącymi subwencji przyzna
nych pozarządowym organizacjom izraelskim i palestyńskim w 
ramach programu „Partnerstwo dla pokoju” oraz Europej
skiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka — 
Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony 
interesu publicznego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego 
— Obowiązek uzasadnienia — Skarga częściowo oczywiście 
niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona podstawy 

prawnej) 

(2013/C 26/86) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Gerald Steinberg (Jerozolima, Izrael) (przedsta
wiciel: T. Asserson, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. 
Tufvesson i C. ten Dam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji SG.E.3/MV/psi D 
(2009) 3914 Komisji z dnia 15 maja 2009 r. odmawiającej 
częściowo udzielenia skarżącemu dostępu do pewnych doku
mentów związanych z decyzjami finansowymi dotyczącymi 
subwencji przyznanych pozarządowym organizacjom izraelskim 
i palestyńskim w ramach programu „Partnerstwo dla pokoju” i 
Europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw czło
wieka (EIDHR). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, 
a w części oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej
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