
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, 
M, Kellerbauer i G. Meessen, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2012) 
3534 wersja ostateczna z dnia 24 maja 2012 r. o oddaleniu 
wniosku strony skarżącej o zachowanie poufności informacji 
(sprawa COMP/38.620 — nadtlenek wodoru i nadboran sodu) 
a także wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zmie
rzający do nakazania zachowania poufności pewnych danych 
dotyczących skarżącej w związku z publikacją bardziej szczegó 
łowej wersji decyzji 2006/903/WE Komisji z dnia 3 maja 2006 
r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 
porozumienia o EOG (sprawa COMP/F/C.38.620 — nadtlenek 
wodoru i nadboran sodu) (Dz.U. L 353, s. 54). 

Sentencja 

1) Zawiesza się wykonanie decyzji Komisji C(2012) 3534 wersja 
ostateczna z dnia 24 maja 2012 r. o oddaleniu wniosku Evonik 
Degussa GmbH o zachowanie poufności informacji zgodnie z art. 
8 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 
października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień 
urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych 
postępowaniach z zakresu konkurencji (sprawa COMP/38.620 — 
nadtlenek wodoru i nadboran sodu) 

2) Nakazuje się Komisji powstrzymanie się od publikacji na stronie 
internetowej tej instytucji lub w innym miejscu, bądź też udostęp
niania osobom trzecim wersji decyzji Komisji 2006/903/WE z 
dnia 3 maja 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 
[WE] i art. 53 porozumienia o EOG w sprawie przeciwko Akzo 
Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals 
AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret 
S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, 
Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf 
Aquitaine SA i Arkema SA (sprawa COMP/F/C.38.620 — 
Nadtlenek wodoru i nadboran sodu), która byłaby bardziej szcze
gółowa w odniesieniu do strony skarżącej niż wersja opublikowana 
we wrześniu 2007 r. na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej 
do spraw Konkurencji. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2012 r. — Grupo 
T Diffusión przeciwko OHIM — ABR Producción 

Contemporánea (Lampe) 

(Sprawa T-343/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie 
prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie 

prawa do znaku — Umorzenie postępowania) 

(2013/C 26/101) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Grupo T Diffusión, SA (Barcelona, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat A. Lasala Grimalt) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelona, Hiszpania) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 
czerwca 2012 r. (sprawa R 1622/2010-3) dotyczącą postępo
wania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między ABR 
Producción Contemporánea, SL a Grupo T Diffusión, SA. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 287 z 22.9.2012. 

Skarga wniesiona w dniu 12 października 2012 r. — Zoo 
Sport przeciwko OHIM — K-2 (ZOOSPORT) 

(Sprawa T-453/12) 

(2013/C 26/102) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Zoo Sport Ltd (Leeds, Zjednoczone Królestwo) 
(przedstawiciel: adwokat I. Rungg) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: K-2 Corp. 
(Seattle, Stany Zjednoczone) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie R 1119/2011-4 
w celu oddalenia sprzeciwu w całości, oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„ZOOSPORT” dla towarów i usług z klas 18, 25 i 35 — zgło
szenie wspólnotowego znaku towarowego nr 8909251
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Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: K-2 Corp. 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy nr 5233119 „ZOOT” dla 
towarów z klas 9 i 25; graficzny wspólnotowy znak towarowy 
w kolorach czarnym i białym nr 4719316 „SPORTS ZOOT 
SPORTS” dla towarów i usług z klas 25, 35, 36 i 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w 
stosunku do części spornych towarów i usług 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie zakwestionowanej 
decyzji 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2012 r. — 
Sothys Auriac przeciwko OHIM -Grand Hotel Primavera 

(BEAUTY GARDEN) 

(Sprawa T-470/12) 

(2013/C 26/103) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Sothys Auriac (Auriac, Francja) (przedstawiciel: 
adwokat A. Berthet) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Grand 
Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie 
R 1419/2011-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postepowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: słowny znak towarowy 
„BEAUTY GARDEN” dla towarów z klas 3, 5, 29, 30 i 32 — 
wspólnotowy znak towarowy nr 3 456 134 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Grand Hotel Primavera SA 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: krajowy 
graficzny znak towarowy zawierający element słowny „BEAUTY 
GARDEN” dla towarów z klas 3 i 5 

Decyzja Wydziału Unieważnień: częściowe uwzględnienie wniosku 
o unieważnienie prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe oddalenie odwołania i 
stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Wydziału Unieważ
nień oraz jej zmiana przez Izbę Odwoławczą 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 76 ust. 1 i art. 75 rozporządzenia nr 
207/2009 

— naruszenie zasady ogólnej uzasadniania decyzji OHIM oraz 
zasady kontradyktoryjności 

Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2012 r. — Aer Lingus 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-473/12) 

(2013/C 26/104) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Aer Lingus Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawi
ciele: K. Bacon, D. Scannell, barristers i A. Burnside, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności (lub, ewentualnie, stwierdzenie 
częściowej nieważności) decyzji Komisji z dnia 25 lipca 
2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.29064 (2011/C) 
(ex 2011/NN) — Zróżnicowane stawki podatku od pasażer
skiego transportu lotniczego wprowadzone przez Irlandię; 
oraz 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
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