
Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Henkel AG & Co. KGaA 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy nr 33472909 „TERRA” dla 
towarów z klas 3 i 21 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla 
wszystkich spornych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 75 
rozporządzenia Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2012 r. — Rani 
Refreshments przeciwko OHIM — Global-Invest Bartosz 

Turek (Sani) 

(Sprawa T-523/12) 

(2013/C 32/36) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Rani Refreshments FZCO (Dubaj, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) (przedstawiciel: M. Chapple, barrister) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Global- 
Invest Bartosz Turek (Poczesna, Polska) 

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 27 września 2012 r. w 
sprawie R 236/2012-4; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami poniesionymi przez 
skarżącą w związku ze skargą i orzeczeniem Sądu. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Global-Invest Bartosz 
Turek 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„Sani” w kolorach zielonym, seledynowym i białym dla, między 
innymi, towarów z klas 29, 30 i 32 — zgłoszenie wspólnoto
wego znaku towarowego nr 9087479 

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: graficzny 
wspólnotowy znak towarowy „Rani” w kolorach zielonym, 
białym, czarnym i niebieskim zarejestrowany pod nr. 2587244 
dla towarów z klasy 32; graficzny wspólnotowy znak towarowy 
„Rani” w kolorach niebieskim i białym zarejestrowany pod nr. 
4005211 dla towarów z klas 29 i 30; graficzny wspólnotowy 
znak towarowy „RANI FLOAT” w kolorach niebieskim i białym 
zarejestrowany pod nr. 2587293 dla towarów z klasy 32; 
graficzny wspólnotowy znak towarowy „Rani” w kolorach 
pomarańczowym, żółtym, czarnym, białym, czerwonym, 
różowym, niebieskim i zielonym zarejestrowany pod nr. 
2587269 dla towarów z klas 16, 21 i 32; graficzny znak 
towarowy „rani” zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie 
pod nr. 1239206 dla towarów z klasy 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2012 r. — Recaro 
przeciwko OHIM — Certino Mode (RECARO) 

(Sprawa T-524/12) 

(2013/C 32/37) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Recaro Beteiligungs-GmbH (Kaiserslautern, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Weiser) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Certino 
Mode, SL (Elche, Hiszpania). 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zmianę zaskarżonej decyzji polegającą na oddaleniu odwo 
łania wniesionego przez interwenienta i stwierdzenie wygaś
nięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego 
nr 734343 „RECARO” w całości; 

— ewentualnie stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 
2012 r. w sprawie R 1761/2011-1; 

— obciążenie OHIM i, w przypadku przystąpienia, interwe
nienta kosztami niniejszego postępowania i postępowania 
odwoławczego przed OHIM.
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