
SĄD 

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2013 r. — Brainlab 
przeciwko OHIM (Curve) 

(Sprawa T-266/13) 

(2013/C 215/18) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Brainlab AG (Feldkirchen, Niemcy) (przedstawi
ciel: adwokat J. Bauer) 

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

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 15 marca 2013 r. w 
sprawie R 2073/2012-4 i decyzji Urzędu Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z 
dnia 17 września 2012 r. w postępowaniu rejestracyjnym 
nr 008608473; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowne znaki towarowe 
„Curve” dla towarów i usług z klas 9, 10, 35, 38, 41, 42, 44 
i 45 — zgłoszenie nr 8 608 473 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 
nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2013 r. — El Corte 
Inglés przeciwko OHIM — Gaffashion (BAUSS) 

(Sprawa T-267/13) 

(2013/C 215/19) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przed
stawiciele: adwokaci E. Seijo Veiguela i J.L. Rivas Zurdo) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Gaffas
hion — Comércio de Acessórios de Moda, Lda (Viana do 
Castelo, Portugalia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 21 lutego 2013 r. w 
sprawie R 2295/2011-2 w zakresie, w jakim oddalając 
odwołanie skarżącej, potwierdza decyzję Wydziału Sprze
ciwów zezwalającą częściowo na rejestrację słownego 
wspólnotowego znaku towarowego nr 9 093 733 „BAUSS”; 

— obciążenie strony lub stron występujących o oddalenie 
niniejszej skargi. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Gaffashion — Comércio 
de Acessórios de Moda, Lda 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„BAUSS” dla towarów i usług z klas 18, 25 i 35 — zgłoszenie 
nr 9 093 733 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzne 
znaki towarowe zawierające elementy słowne „BASS 3 TRES”, 
„BASS 10 DIEZ” i „BASS 20 VEINTE” dla towarów i usług z 
klas 18, 25 i 35
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