
Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„NORWEGIAN GETAWAY” dla usług z klasy 39 — zgłoszenie 
nr 10 281 939 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) w związku 
z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2012 r. — NCL 
przeciwko OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY) 

(Sprawa T-514/12) 

(2013/C 26/130) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: NCL Corporation Ltd (Miami, Stany Zjedno
czone) (przedstawiciel: adwokat N. Grüger) 

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

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 12 września 2012 r. w 
sprawie R 1017/2012-4 i przekazanie sprawy Izbie Odwo 
ławczej celem ponownego rozpoznania; 

— posiłkowo stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w 
odniesieniu do usług z klasy 39: „Arranging of cruises (orga
nizacja rejsów wycieczkowych), Cruise ship services (udostępnianie 
statku wycieczkowego), Cruise arrangement (organizacja przewozów 
statkiem wycieczkowym)”; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„NORWEGIAN BREAKAWAY” dla usług z klasy 39 — zgło
szenie nr 10 281 905 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) w związku 
z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2012 r. — El Corte 
Inglés przeciwko OHIM — English Cut (The English Cut) 

(Sprawa T-515/12) 

(2013/C 26/131) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przed
stawiciele: adwokaci E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo i I. Munilla 
Muñoz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: The 
English Cut, SL (Malaga, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie R 1673/2011-1, po ustaleniu, że na podstawie 
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 odwołanie 
strony wnoszącej sprzeciw do OHIM powinno było zostać 
uwzględnione i decyzja Wydziału Sprzeciwów o całkowitym 
dopuszczeniu do rejestracji słownego wspólnotowego znaku 
towarowego nr 8 868 747 „The English Cut” powinna była 
zostać uchylona; 

— obciążenie kosztami strony lub stron występujących prze
ciwko niniejszej skardze. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: The English Cut, SL 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„The English Cut” dla towarów z klasy 25 — zgłoszenie nr 
8 868 747 

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: Słowne i 
graficzne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe „El Corte 
Inglés” dla towarów z klas 25 i 35
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