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

(Sprawa T-171/13) 

(2013/C 147/50) 

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: graficzny 
znak towarowy „MOTOBI B PESARO” dla towarów z klas 9, 
12 i 25 — wspólnotowy znak towarowy nr 2 262 269 

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

Skarga wniesiona w dniu 25 marca 2013 r. — Omega 
przeciwko OHIM — Omega Engineering (Ω OMEGA) 

(Sprawa T-175/13) 

(2013/C 147/51) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Omega SA (Biel/Bienne, Szwajcaria) (przedstawi
ciel: adwokat P. González-Bueno Catalán de Ocón) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Omega 
Engineering, Inc. (Stamford, Stany Zjednoczone) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 10 stycznia 2013 r. w 
sprawach połączonych R 2055/2011-1 i R 2186/2011-1 i 
przyznanie ochrony zgłoszonemu znakowi towarowemu dla 
wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu; 

— obciążenie OHIM i Omega Engineering, Inc. kosztami niniej
szego postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Rejestracja międzynaro
dowa wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towaro
wego zawierającego element słowny „Ω OMEGA” dla towarów z 
klasy 9 — rejestracja międzynarodowa nr 997 036 wskazująca 
Unię Europejską 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Omega Engineering, Inc. 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowne 
krajowe i wspólnotowe znaki towarowe „OMEGA” dla towarów 
i usług z klas 7, 9, 11, 16, 35, 38, 41 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu i częściowa odmowa przyznania ochrony 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania skarżącej i 
częściowa, dalej idąca, odmowa przyznania ochrony 

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