
SĄD 

Postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2013 r. — Kappa 
Filter Systems przeciwko OHIM (THE FUTURE HAS 

ZERO EMISSIONS) 

(Sprawa T-422/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia 
skargi — Wniesienie po terminie — Brak nieprzewidywalnych 

okoliczności — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 141/31) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, 
Austria) (przedstawiciel: adwokat C. Hadeyer) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 
lipca 2012 r. (sprawa R 817/2012-4) dotycząca rejestracji słow
nego znaku towarowego THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Strona skarżąca pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 17.11.2012. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — 
Pilkington Group przeciwko Komisji 

(Sprawa T-462/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konku
rencja — Opublikowanie decyzji stwierdzającej naruszenie art. 
81 WE — Oddalenie wniosku o poufne potraktowanie danych 
rzekomo objętych tajemnicą handlową — Wniosek o zastoso
wanie środków tymczasowych — Pilny charakter — Fumus 

boni iuris — Wyważenie wchodzących w grę interesów) 

(2013/C 141/32) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pilkington Group Ltd (St Helens, Merseyside, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: J. Scott, S. Wisking i 
K. Fountoukakos Kyriakakos, solicitors) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Keller
bauer, P. Van Nuffel i G. Meeßen, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2012) 
5718 wersja ostateczna z dnia 6 sierpnia 2012 r. w przed
miocie oddalenia wniosku o poufne potraktowanie złożonego 
przez Pilkington Group Ltd na podstawie art. 8 decyzji prze
wodniczącego Komisji 2011/695/UE z dnia 13 października 
2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika prze
prowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępo
waniach z zakresu konkurencji (sprawa COMP/39.125 — Szkło 
samochodowe), a także wniosek o zastosowanie środków 
tymczasowych zmierzający do nakazania utrzymania poufnego 
traktowania pewnych dotyczących skarżącej danych w odnie
sieniu do decyzji C(2008) 6815 wersja ostateczna z dnia 12 
listopada 2008 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 
[WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.125 — 
Szkło samochodowe). 

Sentencja 

1) Wnioski HUK-Coburg, LVM, VHV oraz Württembergische 
Gemeinde-Versicherung o dopuszczenie do sprawy w charakterze 
interwenienta zostają oddalone. 

2) Zawiesza się wykonanie decyzji Komisji C(2012) 5718 wersja 
ostateczna z dnia 6 sierpnia 2012 r. w przedmiocie oddalenia 
wniosku o poufne potraktowanie złożonego przez Pilkington Group 
Ltd na podstawie art. 8 decyzji przewodniczącego Komisji 
2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji 
i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie 
wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji 
(sprawa COMP/39.125 — Szkło samochodowe) w zakresie doty
czącym dwóch kategorii informacji, takich jak określone w pkt 6 
decyzji C(2012) 5718 wersja ostateczna, odnoszących się, po 
pierwsze, do nazw klientów i opisów produktów, jak również do 
innych informacji pozwalających na identyfikację niektórych 
klientów oraz, po drugie, odnoszących się do liczby dokumentów 
dostarczonych przez Pilkington Group, do udziału danego 
konstruktora samochodów, do kalkulacji ceny, modyfikacji cen itd. 

3) Nakazuje się Komisji Europejskiej powstrzymanie się od publikacji 
jej decyzji C(2008) 6815 wersja ostateczna z dnia 12 listopada 
2008 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 
porozumienia o EOG (sprawa COMP/39.125 — Szkło samo
chodowe), która byłaby bardziej szczegółowa w odniesieniu do ww. 
w punkcie 2 dwóch kategorii informacji w porównaniu z wersją 
opublikowaną na jej stronie internetowej w lutym 2010 r. 

4) W pozostałym zakresie wniosek o zastosowanie środków tymcza
sowych zostaje oddalony. 

5) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie.
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