
Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie T-232/06 Evropaïki Dynamiki przeciwko 
Komisji oddalającego skargę mającą na celu stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r., na 
mocy której odrzucona została oferta złożona przez skarżącą 
w ramach przetargu „TAXUD/2005/AO–001” dotyczącego 
specyfikacji, opracowania, konserwacji i utrzymania systemów 
informatycznych służb celnych w związku z projektem DG ds. 
Podatków i Unii Celnej (Dz.U. 2005, S 117-115222), a także 
decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012 

Postanowienie Trybunału z dnia 10 października 2012 r. 
— ara AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), 

Allrounder SARL 

(Sprawa C-611/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — 
Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę 
Europejską — Graficzny znak towarowy A z dwoma trójkąt
nymi motywami — Wcześniejszy słowny krajowy znak towa
rowy A — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak 

prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd) 

(2013/C 101/07) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: ara AG (przedstawiciel: M. Gail, 
Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Allrounder SARL (przedsta
wiciel: adwokat N. Boespflug) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) z dnia 22 września 
2011 r. w sprawie T-174/10 ara przeciwko OHIM — Allro
under (A z dwoma trójkątnymi motywami) oddalającego skargę 
na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 
stycznia 2010 r. (sprawa R 481/2009-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między ara a Allrounder — 

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Dz.U. L 78, s.1) — Graficzny znak towarowy A 
z dwoma trójkątnymi motywami — Sprzeciw właściciela słow
nego krajowego znaku towarowego „A” — Prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch znaków towa
rowych — Błędna ocena charakteru odróżniającego 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) ara AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 133 z 5.5.2012. 

Postanowienie Trybunału z dnia 27 września 2012 r. — 
Brighton Collectibles, Inc. przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory), Felmar 

(Sprawa C-624/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenia (WE) nr 40/94 i (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 
ust. 4 — Słowny wspólnotowy znak towarowy BRIGHTON 
— Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wykładnia prze
pisów prawa krajowego w przypadku względnej podstawy 

odmowy rejestracji) 

(2013/C 101/08) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Brighton Collectibles, Inc. (przedstawiciel: 
adwokat J. Horn) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Felmar (przedstawiciel: 
adwokat D. Monégier du Sorbier) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) z dnia 27 września 
2011 r. w sprawie T-403/10 Brighton Collectibles przeciwko 
OHIM i Felmar, którym Sąd oddalił skargę na decyzję Czwartej 
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 czerwca 2010 r. (sprawa 
R 408/2009-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu 
pomiędzy Brighton Collectibles, Inc. a Felmar — Artykuł 
8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 
lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
(Dz.U. L 78, s. 1) — Słowny wspólnotowy znak towarowy 
BRIGHTON — Postępowanie w sprawie sprzeciwu oparte na 
wcześniejszych słownych i graficznych krajowych znakach 
towarowych — Brak uzasadnienia w świetle podniesionych 
praw krajowych
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