
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 11 stycznia 2013 r. — Kokomarina 
przeciwko OHIM — Euro Shoe Group (interdit de me 

gronder IDMG) 

(Sprawa T-568/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspól
notę Europejską — Graficzny znak towarowy interdit de me 
gronder IDMG — Wcześniejszy słowny znak towarowy Bene
luksu DMG — Względna podstawa odmowy rejestracji — 
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Podważenie 
rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego po 

raz pierwszy przed Sądem) 

(2013/C 46/32) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Kokomarina (Concarneau, Francja) (przedstawi
ciel: adwokat C. Charrière-Bournazel) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Euro Shoe Group (Beringen, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat I. Vernimme) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 
21 lipca 2011 r. (sprawa R 1814/2010-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między Euro Shoe Unie a Kokoma
rina. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie odda
lona. 

2) Kokomarina zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 14.1.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2012 r. — Vakili 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-255/12) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy i 
zasobów gospodarczych — Wykreślenie z wykazu osób, 

których te środki dotyczą — Umorzenie postępowania) 

(2013/C 46/33) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Bahman Vakili (Teheran, Iran) (przedstawiciel: 
adwokat J.-M. Thouvenin) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciel: M. 
Bishop i I. Rodios, pełnomocnicy 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 
2011/783/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r., zmieniającej 
decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (Dz.U. L 319, s. 71), rozporządzenia wykonaw
czego Rady (UE) nr 1245/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w 
sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w 
sprawie przyjęcia środków ograniczających wobec Iranu 
(Dz.U. L 319, s. 11) oraz rozporządzenia Rady (UE) 
nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporzą
dzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88, s. 1), w zakresie w jakim 
akty te dotyczą skarżącego, oraz pisma Rady z dnia 23 marca 
2012 r. 

Sentencja 

1) Postępowania zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej, pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty 
poniesione przez B. Vakili’ego. 

( 1 ) Dz.U. C 258 z 25.8.2012 

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2012 r. — Tifosi 
Optics przeciwko OHIM — Tom Tailor (T) 

(Sprawa T-531/12) 

(2013/C 46/34) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Tifosi Optics, Inc. (Watkinsville, Stany Zjedno
czone) (przedstawiciele: adwokaci A. Tornato i D. Hazan)
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Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Tom 
Tailor GmbH (Hamburg, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie w całości nieważności decyzji Drugiej 
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 
17 września 2012 r. w sprawie R 729/2011-2, oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„T” dla towarów z klas 9 i 25 — zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego nr 8543183 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Tom Tailor GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
znak towarowy „T” zarejestrowany jako wspólnotowy znak 
towarowy pod nr 1368232 dla towarów z klas 9, 18 i 25; 
graficzny znak towarowy „T” zarejestrowany jako wspólnotowy 
znak towarowy pod nr 2747996 dla towarów z klas 3, 6, 9, 
14, 18, 21, 24, 25 i 28. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzu
cenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 

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

Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2012 r. — IBSolution 
przeciwko OHIM — IBS (IBSolution) 

(Sprawa T-533/12) 

(2013/C 46/35) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat F. Ekey) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: IBS AB 
(Solna, Szwecja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie zasadności skargi; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 21 września w sprawie 
R 771/2011-2; 

— zmianę decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 21 września w sprawie R 771/2011-2 
poprzez dopuszczenie rejestracji zgłoszonego znaku towa
rowego. 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„IBSolution” dla usług z klas 35, 41 i 42 — zgłoszenie wspól
notowego znaku towarowego nr 8421877 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
znak towarowy „IBS” zarejestrowany jako wspólnotowy znak 
towarowy pod nr 38729 dla towarów i usług z klas 9, 16, 
35, 41 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/209 

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2012 r. — 
Zafeiropoulos przeciwko Europejskiemu Centrum 

Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 

(Sprawa T-537/12) 

(2013/C 46/36) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Panteleimon Zafeiropoulos (Saloniki, Grecja) 
(przedstawiciele: adwokat M. Kontogiorgos)
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