
Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2013 r. — Murnauer 
Markenvertrieb przeciwko OHIM — Healing Herbs 

(NOTFALL) 

(Sprawa T-188/13) 

(2013/C 156/90) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokaci F. Traub i H. Daniel) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Healing 
Herbs Ltd (Walkerstone, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie 
R 132/2012-4; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Słowny znak towarowy 
„NOTFALL” dla towarów z klas 3, 5 i 30 — wspólnotowy znak 
towarowy nr 9089681 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Healing Herbs Ltd 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Artykuł 52 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 
ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Częściowe uwzględnienie wniosku 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 83 rozporządzenia nr 207/2009 w związku 
z ogólną zasadą równego traktowania 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2013 r. — Gemeente 
Leidschendam-Voorburg przeciwko Komisji 

(Sprawa T-190/13) 

(2013/C 156/91) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschen
dam-Voorburg, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci A. de 
Groot i J. J. M. Sluijs) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarga została wniesiona na decyzję C(2013) 87 Komisji z dnia 
23 stycznia 2013 r. w przedmiocie pomocy państwa SA.24123 
(2012/C) (ex. 2011/NN) przyznanej przez Niderlandy — Zarzu
cana sprzedaż nieruchomości poniżej ceny rynkowej przez 
gminę Leidschendam-Voorburg. 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasadniczych prze
pisów formalnych i obowiązku uzasadnienia 

— Po pierwsze Komisja niewspółmiernie długo zwlekała 
zanim wszczęła postępowanie na podstawie art. 108 
ust. 2 TFUE, w związku z czym strony mogły oczeki
wać, że sporne porozumienie nie narusza art. 107 ust. 1 
TFUE. 

— Po drugie Komisja dokonała nieprawidłowej i niepełnej 
oceny stanu faktycznego. 

— Po trzecie Komisja nieprawidłowo ustaliła stan faktyczny 
w zakresie dotyczącym finansowania ze środków 
państwowych.
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