
Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 
rozporządzenia Rady nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2012 r. — 
Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji 

(Sprawa T-482/12) 

(2013/C 26/106) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat: H.-H. -Heyland) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji pozwanej, 
którą załatwiła odmownie drugi wniosek skarżącego z 
dnia 4 października 2012 r.; 

— posiłkowo — stwierdzenie częściowej nieważności decyzji 
pozwanej z dnia 28 sierpnia 2012 r. z powodu nie wypeł
nienia warunków określonych w wyroku Sądu z dnia 22 
maja 2012 r. w sprawie T-300/10; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi zasadniczo, że Komisja 
nie wypełniła warunków określonych w wyroku Sądu z dnia 22 
maja 2012 r. w sprawie T-300/10 Internationaler Hilfsfonds 
przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowany w Zbiorze). 

Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2012 r. — Nestlé 
Unternehmungen Deutschland przeciwko OHIM — Lotte 

(LOTTE) 

(Sprawa T-483/12) 

(2013/C 26/107) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH 
(Frankfurt am Main, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. 
Jaeger-Lenz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Lotte Co. 
Ltd (Tokio, Japonia) 

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 3 września 2012 r. w 
sprawie R 2103/2010-4; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Lotte Co. Ltd 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy, 
zawierający element słowny „Lotte” oraz obrazek misia koali na 
drzewie, który trzyma mniejszego misia koalę dla towarów z 
klasy 30 — wspólnotowy znak towarowy nr 6 158 463 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowe 
znaki towarowe zawierające elementy słowne „MISIE KOALA” i 
„KOALA” oraz obrazek misia koali, który trzyma mniejszego 
misia koalę dla towarów z klasy 30 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania i stwier
dzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporzą
dzenia nr 207/2009, naruszenie zasady 22 ust. 2 rozporzą
dzenia nr 2868/95 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2012 r. — CeWe 
Color przeciwko OHIM (SMILECARD) 

(Sprawa T-484/12) 

(2013/C 26/108) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat U. Sander) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
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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 3 września 2012 r. w 
sprawie R 2279/2011-4; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„SMILECARD” dla towarów i usług z klas9, 16 i 40 — zgło
szenie nr 9 861 691 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzą
dzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — Grupo 
Bimbo przeciwko OHIM (SANISSIMO) 

(Sprawa T-485/12) 

(2013/C 26/109) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksyk, Meksyk) 
(przedstawiciel: N. Fernández Fernández-Pacheco, adwokat) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o to, by ten, uwzględniając 
złożenie skargi wraz z załączonymi dokumentami, stwierdził 
jej prawidłowe wniesienie w terminie na decyzję Drugiej Izby 
Odwoławczej OHIM z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
R 1218/2011-2 i po przeprowadzeniu postępowania wydał 
wyrok stwierdzający nieważność tej decyzji i obciążający 
wyraźnie OHIM kosztami postępowania, zezwalając w ten 
sposób na rejestrację wspólnotowego znaku towarowego 
SANISSIMO pod numerem 9 274 119. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„SANISSIMO” dla towarów z klas 29 i 30 — zgłoszenie nr 
9 274 119 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 
nr 207/2009 

— Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — Eckes- 
Granini przeciwko OHIM — Panini (PANINI) 

(Sprawa T-487/12) 

(2013/C 26/110) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Berlit) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Panini 
SpA (Modena, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie R 2393/2011-2; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Panini SpA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„PANINI” dla towarów z klasy 32 — zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego nr 8721987 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspól
notowy znak towarowy nr 121780 „GRANINI” między innymi 
dla towarów z klasy 32; słowny znak towarowy „GRANINI” 
zarejestrowany w Niemczech pod nr. 30315871 między innymi 
dla towarów z klasy 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości
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