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Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2013 r. — EPAW 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-168/13) 

(2013/C 207/59) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: European Platform Against Windfarms (EPAW) 
(Kingscourt, Republika Irlandii) (przedstawiciel: adwokat C. Kiss) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności komunikatu Komisji do Parla
mentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Energia odna
wialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii” 
COM(2012) 271; 

— Stwierdzenie nieważności udzielonej przez Dyrekcję Gene
ralną ds. Energii Komisji Europejskiej odpowiedzi (nr AG/ss 
ener.c.l(2012)1664829 z dnia 21 stycznia 2013 r.) na 
wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej 
złożony przez EPAW 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy, w którym skarżąca podnosi, że komunikat 
Komisji COM(2012) 271 jest niezgodny z prawem. 

— W komunikacie Komisji COM(2012) 271 nie zapew
niono udziału społeczeństwa w strategii na rzecz energii 
odnawialnej wbrew temu, co stanowi konwencja z 
Aarhus. 

2) Zarzut drugi, w którym skarżąca podnosi, że komunikat 
Komisji COM(2012) 271 jest niezgodny z prawem. 

— Komunikat Komisji (2012) 271 nie spełnia wymogów 
ustanowionych w rozporządzeniu w sprawie konwencji 
z Aarhus (rozporządzeniu WE nr 1367/2006). 

3) Zarzut trzeci, w którym skarżąca podnosi, że pismo Komisji 
nr AG/ss ener.c.l(2012)1664829 jest niezgodne z prawem. 

— W piśmie Komisji niezgodnie z prawem wskazano, 
że, aby akt administracyjny mógł podlegać zaskarżeniu 
w drodze wniosku o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej zgodnie z rozporządzeniem 

WE 1367/2006, powinien być aktem indywidualnie 
adresowanym i być aktem wydanym przez instytucję 
UE, mającym prawnie wiążący charakter. 

Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2013 r. — Square 
przeciwko OHIM — Caisse régionale de crédit agricole 

mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) 

(Sprawa T-213/13) 

(2013/C 207/60) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Square, Inc. (San Francisco, Stany Zjednoczony) 
(przedstawiciel: adwokat M. Graf) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Caisse 
régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Serres- 
Castet, Francja) 

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 31 stycznia 2013 r. w 
sprawie R 775/2012-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: międzynarodowa 
rejestracja wskazująca Unię Europejską słownego znaku towaro
wego SQUARE dla towarów i usług z klas 9, 35 i 38 — 
międzynarodowy znak towarowy wskazujący Unię Europejską 
nr W 1 032 395 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Caisse régionale de crédit agricole 
mutuel Pyrénées Gascogne 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
krajowy znak towarowy SQUARE-énergie dla towarów i usług z 
klas 31, 35, 36, 38, 41, 42 i 44 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu
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Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2013 r. — Atmeh 
przeciwko OHIM — Fretier (MONTALE MTL MONTALE 

Dezign) 

(Sprawa T-239/13) 

(2013/C 207/61) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ammar Atmeh (Diera-Duba, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) (przedstawiciel: adwokat A. Berthet) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sylvie 
Fretier (Paryż, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi; 

— zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z 
dnia 14 lutego 2013 r. w sprawach połączonych 
R 1482/2011-4 i R 1571/2011-4 oraz zawieszenie 
postępowania o unieważnienie prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego MONTALE MTL MONTALE Dezign 
nr 003 874 807, zgłoszonego w dniu 16 czerwca 2004 r. 
przez Ammara Atmeha, do czasu wydania ostatecznego 
rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa o unieważnienie 
i stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaków towarowych S. 
Fretier, zawisłego przez Tribunal de Grande Instance de Paris 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „MONTALE MTL MONTALE” 
Dezign dla towarów i usług z klasy 3 — wspólnotowy znak 
towarowy nr 3 874 807 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Sylvie Fretier 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny 
krajowy znak towarowy zawierający elementy słowne »PIERRE 
MONTALE MONTALE M« i graficzny krajowy znak towarowy 
oraz międzynarodowa rejestracja znaku zawierającego elementy 
słowne „MTL MONTALE” dla towarów z klasy 3 

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie żądania unieważ
nienia prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania wniesionego 
przez stronę skarżącą oraz stwierdzenie niedopuszczalności 
odwołania wniesionego przez Sylvie Fretier 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 20 rozporządzenia nr 
2868/95 oraz zasady dobrego administrowania wymiarem spra
wiedliwości 

Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2013 r. — Aldi 
Einkauf przeciwko OHIM — Alifoods (Alifoods) 

(Sprawa T-240/13) 

(2013/C 207/62) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Lützenrath, U. Rademacher, L. 
Kolks i C. Fürsen) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Alifoods, 
SA (Alicante, Hiszpania) 

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 25 lutego 2013 r. w 
sprawie R 407/2012-4; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Alifoods, SA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „Alifoods” dla towarów i usług z 
klas 29, 32 i 35 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr B 1 825 002 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
międzynarodowy i wspólnotowy znak towarowy „ALDI” dla 
towarów i usług z klas 3, 4, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu
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