
Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 53 ust. 1 w związku z art. 8 
ust. 4 rozporządzenia Rady nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2013 r. — Benelli Q.J. 
przeciwko OHIM (MOTO B) 

(Sprawa T-169/13) 

(2013/C 147/48) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat P. Lukácsi) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Demharter GmbH (Dillingen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego oraz przeka
zanie sprawy OHIM do ponownego rozpatrzenia i celem 
wydania nowej decyzji, ponieważ wcześniejsze znaki towa
rowe skarżącej powinny zostać uznane za wcześniejsze 
znaki towarowe w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia Rady nr 207/2009, a w związku z tym sprzeciw 
skarżącej oparty na prawdopodobieństwie wprowadzenia 
w błąd powinien zostać badany co do istoty; 

— obciążenie pozwanego kosztami poniesionymi przez 
skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: druga strona postępo
wania przed Izbą Odwoławczą 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
w kolorach czarnym, białym, czerwonym, złotym, zielonym, 
brązowym i szarym, zawierający element słowny „MOTO B” 
dla towarów z klas 9, 12 i 15 — zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego nr 8 780 926 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: niezareje
strowane, powszechnie znane włoskie graficzne znaki towa
rowe, zawierające m.in. element słowny „MOTOBI” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2013 r. — Benelli Q.J. 
Srl przeciwko OHIM 

(Sprawa T-170/13) 

(2013/C 147/49) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat P. Lukácsi) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Demharter GmbH (Dillingen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zmianę decyzji pozwanego i nakazanie odrzucenia wniosku 
o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku złożonego 
przez wnioskodawcę unieważnienia; 

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego oraz przeka
zanie sprawy OHIM do ponownego rozpatrzenia i celem 
wydania nowej decyzji, jeżeli Sąd uznałby, że nieuniknione 
jest przeprowadzenie kolejnej dogłębnej analizy dowodu 
rzeczywistego używania; 

— obciążenie pozwanego kosztami poniesionymi przez 
skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: słowny znak 
towarowy „MOTOBI” dla towarów z klasy 12 — wspólnotowy 
znak towarowy nr 835 264 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: druga strona postępowania przed Izbą Odwo 
ławczą 

Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie wygaśnięcia prawa 
do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia Rady nr 207/2009
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