
Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2013 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-238/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Renta 
inwalidzka — Zapłata zaległych kwot — Odsetki za zwłokę 
— Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części 

oczywiście bezzasadne) 

(2013/C 252/50) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 
F-81/09 Marcuccio przeciwko Komisji (dotychczas nieopubliko
wanego w Zbiorze), zmierzające do uchylenia tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 186 z 25.6.2011 

Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2013 r. — Tsujimoto 
przeciwko OHIM — Kenzo (KENZO) 

(Sprawa T-322/13) 

(2013/C 252/51) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japonia) (przedstawi
ciel: adwokat A. Wenninger-Lenz) 

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

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

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 25 marca 2013 r. (sprawa 
R 1364/2012-2); 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„KENZO” dla usług z klas 35, 41 i 43 — zgłoszenie wspól
notowego znaku towarowego nr 8 701 286 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy „KENZO” dla towarów z klas 3, 
18 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzu
cenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w całości 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 76 ust. 2 i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2013 r. — Pure 
Fishing przeciwko OHIM — Łabowicz (NANOFIL) 

(Sprawa T-323/13) 

(2013/C 252/52) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Stany Zjedno
czone) (przedstawiciel: J. Dickerson, solicitor) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Edward 
Łabowicz (Kłodzko, Polska) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej w 
sprawie nr R 1241/2012-2; 

— dopuszczenie rejestracji zgłoszenia wspólnotowego znaku 
towarowego nr 9611872; oraz
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