
Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji, 
uwzględnienie sprzeciwu i odrzucenie zgłoszenia znaku towa
rowego w odniesieniu do niektórych towarów z klas 3, 5, 8, 
10, 11, 16, 18, 21, 25 i 28 

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

Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2013 r. — Vicente 
Gandia Pla przeciwko OHIM — Tesco Stores (MARQUES 

DE CHIVÉ) 

(Sprawa T-128/13) 

(2013/C 123/35) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat I. Temiño Ceniceros) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Tesco 
Stores Ltd (Cheshunt, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi wraz z 
załącznikami; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej; 

— obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
„MARQUES DE CHIVÉ” dla towarów z klas 29, 32 i 33 — 
zgłoszenie nr 9571415 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Tesco Stores Ltd 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowany w Zjednoczonym Królestwie słowny znak towarowy 
nr 1 520 720 „MARQUES DE CHIVE” dla towarów z klasy 33 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu wobec 
rejestracji dla towarów z klasy 33 ze względu na brak rzeczy
wistego używania 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzu
cenie zgłoszenia dla towarów z klasy 33 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2013 r. — Deweerdt i 
in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa T-132/13) 

(2013/C 123/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Sonja Deweerdt (Rulles, Belgia); Didier Lebrun 
(Luksemburg, Luksemburg) i Margot Lietz (Mensdorf, Luksem
burg) (przedstawiciele: adwokaci A. Coolen, J.N. Louis, E. 
Marchal i D. Abreu Caldas) 

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy 

Żądania 

Skarżący wnoszą do Sądu o: 

— stwierdzenie i orzeczenie, 

— niezgodności z prawem art. 4 regulaminu Trybunału 
Obrachunkowego ze względu na to, że skutkuje on 
bezkarnością członka, który dopuścił się mobbingu; 

— nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 
13 grudnia 2012 r. o braku skierowania sprawy do 
Trybunału Sprawiedliwości w celu zwrócenia się o 
zbadanie, czy p. S., będąca ówcześnie członkiem Trybu
nału Obrachunkowego, przestała odpowiadać wyma
ganym warunkom lub czynić zadość zobowiązaniom 
wynikającym z jej urzędu, a w sytuacji gdy jej kadencja 
dobiegła już końca, o stwierdzenie, że zostaje pozba
wiona prawa do emerytury; 

— obciążenia Trybunału Obrachunkowego kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi skarżący podnoszą cztery zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący niezgodności z prawem art. 4 
regulaminu Trybunału Obrachunkowego ze względu na to, 
że zapewnia on bezkarność członkowi, który dopuścił się 
mobbingu.
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