
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 21 lutego 2013 r. w 
sprawie R 1968/2011-1; 

— zmiana zaskarżonej decyzji poprzez oddalenie sprzeciwu 
strony wnoszącej sprzeciw; 

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postę
powania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postę
powaniem odwoławczym, lub obciążenie interwenienta 
kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w 
związku z postępowaniem odwoławczym. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „holzmichel” dla towarów i usług z 
klas 21, 24, 32, 33 i 38 — zgłoszenie nr 8 904 278 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Rivella International AG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Międzyna
rodowa rejestracja graficznych znaków towarowych zawierają
cych elementy słowne „Michel” i „Michel POWER” dla towarów 
z klas 29, 30, 32 i 33 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i odrzucenie 
zgłoszenia 

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

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2013 r. — Polo/Lauren 
przeciwko OHIM — FreshSide (Przedstawienie chłopca na 

rowerze trzymającego młotek) 

(Sprawa T-265/13) 

(2013/C 207/74) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Polo/Lauren Company, LP (Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: S. Davies, Solicitor, J. 
Hill, Barrister i R. Black, Solicitor) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: FreshSide 
Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie R 15/2012-2; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: FreshSide Ltd 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
ukazujący przedstawienie chłopca na rowerze trzymającego 
młotek dla towarów z klas 18. 25 i 28 — zgłoszenie wspól
notowego znaku towarowego nr 8 766 917 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
znak towarowy zawierający przedstawienie gracza polo na 
koniu dla towarów z klas 9, 18, 20, 21, 24 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2013 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-268/13) 

(2013/C 207/75) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: S. Fioren
tino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, pełnomocnik)) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji nr C(2013) 1264 wersja 
ostateczna z dnia 7 marca 2013 r., notyfikowanej w dniu 
11 marca ze względów przedstawionych w trzech zarzutach 
skargi. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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