
Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. — Deutsche 
Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — Redrock 

Construction (REDROCK) 

(Sprawa T-548/12) 

(2013/C 63/41) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. 
OHG (Gladbeck, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Krenzel) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Redrock 
Construction s.r.o. (Praga, Republika Czeska) 

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 16 października 2012 r. w 
sprawie R1596/2011-4; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy 
„REDROCK”w kolorze czarnym i białym dla, między innymi, 
towarów i usług z klas 1, 2, 17, 19 i 37 — rejestracja wspól
notowego znaku towarowego nr 386365 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Redrock Construction 
s.r.o. 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: wniosek o 
unieważnienie prawa do znaku został złożony na podstawie art. 
53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009. Wnoszący o unieważnienie prawa do znaku 
powołał się na następujące wcześniejsze prawa: zarejestrowany 
w Niemczech pod nr 30229274 słowny znak towarowy „Rock” 
dla towarów i usług z klas 1, 6, 7, 8, 17, 19, 37 i 42; zareje
strowane w Niemczech pod nr 30312115, nr 2078534, nr 
2078535, nr 2079579, nr 39502727, nr 39517348, nr 
39543868, nr 39551027, nr 39605619, nr 39644214, nr 
39707589, nr 39737546, nr 39920622, nr 30166175, nr 
30166176, nr 30166177, nr 30212141 słowne znaki towa
rowe „KEPROCK”, „FLEXIROCK”, „FORMROCK”, „FLOOR- 
ROCK”, „TERMAROCK”, „KLIMAROCK”, „SPEEDROCK”, 
„DUROCK”, „SPLITROCK”, „PLANAROCK”, „TOPROCK”, 
„KLEMMROCK”, „FIXROCK”, „SONOROCK PLUS”, „VARI
ROCK”, „SONOROCK” i „MASTERROCK” dla towarów i usług 
z klas 17, 19 i 37 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ
nienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2012 r. — Nemeco 
przeciwko OHIM — Coca-Cola (NU) 

(Sprawa T-549/12) 

(2013/C 63/42) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Nemeco (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat 
E. Gaspar) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: The 
Coca-Cola Company (Atlanta, Stany Zjednoczone) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa
rowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 października 2012 r. 
(sprawa nr R 266/2012-2); 

— obciążęnie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„NU” dla towarów z klasy 32 — międzynarodowa rejestracja nr 
1 033 122 wskazująca Unię Europejską 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: The Coca-Cola Company 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy nr 5 386 081 „NU YU” dla 
towarów z klas 29, 30 i 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia 
Rady nr 2007/2009.
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