
Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2013 r. — Iglotex 
przeciwko OHIM — Iglo Foods Group (IGLOTEX) 

(Sprawa T-282/13) 

(2013/C 207/84) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Iglotex S.A. (Skórcz, Polska) (przedstawiciel: 
adwokaci I. Helbig, P. Hansmersmann i S. Rengshausen) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Iglo 
Foods Group Ltd (Feltham, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; 

— uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak 
towarowy zawierający element słowny „IGLOTEX” — zgłoszenie 
nr 9 283 367 dla towarów z klas 29 i 30 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Iglo Foods Group Ltd 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
znak towarowy „IGLO” dla towarów z klas 29 i 30 — zgło
szenie nr 5 740 238 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu w odnie
sieniu do wszystkich zakwestionowanych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Odwołanie wniesione w dniu 22 maja 2013 r. przez 
Luigiego Maruccia od postanowienia wydanego w dniu 
11 marca 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-131/12 Maruccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-283/13 P) 

(2013/C 207/85) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Maruccio (Tricase, Włochy) (przedsta
wiciel: G. Cipressa, avvocato) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia; 

— przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd 
do spraw Służby Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak te, które zostały 
podniesione w sprawie T-203/13 P Maruccio przeciwko 
Komisji. 

Odwołanie wniesione w dniu 22 maja 2013 r. przez 
Luigiego Maruccia od postanowienia wydanego w dniu 
11 marca 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-17/12 Maruccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-284/13 P) 

(2013/C 207/86) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Maruccio (Tricase, Włochy) (przedsta
wiciel: G. Cipressa, avvocato) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia; 

— przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd 
do spraw Służby Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak te, które zostały 
podniesione w sprawie T-203/13 P Maruccio przeciwko 
Komisji.
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