
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 5 lipca 2013 r. — 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung przeciwko Komisji 

(Sprawa T-309/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wypłata składek na rzecz stowarzyszenia prawa publicznego 
— Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania — Wniosek o 

zawieszenie wykonania — Pilny charakter) 

(2013/C 260/74) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rhein
land-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im 
Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Niemcy) (przedstawiciel: 
A. Kerkmann, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Sauer i 
T. Maxian Rusche, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Saria Bio Indust
ries AG & Co. KG (Selm, Niemcy), SecAnim GmbH (Lünen, 
Niemcy) oraz Knochen- und Fett-Union (KFU) GmbH (Selm) 
(przedstawiciele: U. Karpenstein i C. Johann, avocats) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.25051 — C 
19/10 (ex NN 23/10) przyznanej przez Niemcy na rzecz Zwec
kverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, 
im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg 
(Dz.U. L 236, s. 1) 

Sentencja 

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lipca 2013 r. — 
Borghezio przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-336/13 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Parla
ment Europejski — Akt wykluczenia posła z grupy politycznej 
— Wniosek o zawieszenie wykonania — Oczywista niedo
puszczalność skargi głównej — Niedopuszczalność wniosku 

— Brak pilnego charakteru) 

(2013/C 260/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mario Borghezio (Turyn, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat H. Laquay) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. 
Lorenz, N. Görlitz i M. Windisch, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania aktu Parlamentu Europej
skiego wydanego w formie oświadczenia jego Przewodniczą
cego na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 czerwca 2013 r., 
na podstawie którego skarżący od dnia 3 czerwca 2013 r. 
sprawuje mandat jako poseł „niezrzeszony” i tym samym jest 
od tego dnia wykluczony z grupy politycznej „Europa Wolności 
i Demokracji”. 

Sentencja 

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje odrzucony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2013 r. — Groupe 
Léa Nature przeciwko OHIM — Debonaire Trading 

(SO’BiO ētic) 

(Sprawa T-341/13) 

(2013/C 260/76) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Groupe Léa Nature (Périgny, Francja) (przedsta
wiciel: adwokat S. Arnaud) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Debo
naire Trading Internacional, Lda (Funchal, Portugalia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie dopuszczalności skargi; 

— stwierdzenie nieważności decyzji R 203/2011-1 Pierwszej 
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 26 
marca 2013, doręczonej w dniu 18 kwietnia 2013 r.; 

— obciążenie Debonaire Trading Internacional, Lda i Urzędu 
kosztami postępowania, które zostały przez nich poniesione 
w postępowaniu przed Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Groupe Léa Nature 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„SO'BiO ētic” dla towarów z klas 3, 24 i 25 — zgłoszenie do 
rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 6 827 281 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Debonaire Trading Internacional, Lda
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Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspól
notowe i zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie słowne 
znaki towarowe „SO…?” i in. dla towarów z klas 3 i 25. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie spornej decyzji i odrzucenie 
zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w 
odniesieniu do wszystkich towarów z klas 3 i 25 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia (WE) Rady nr 207/2009 z dnia 26 stycznia 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. — Out of the 
blue przeciwko OHIM — Dubois i in. (FUNNY BANDS) 

(Sprawa T-344/13) 

(2013/C 260/77) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Out of the blue KG (Lilienthal, Niemcy) (przed
stawiciele: adwokaci G. Hasselblatt i D. Kipping) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: Frédéric 
Dubois i in. (Lasne, Belgia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
z dnia 4 kwietnia 2013 r., sprawa R 542/2012-2; 

— obciążenie OHIM własnymi kosztami oraz kosztami strony 
skarżącej; 

— w sytuacji gdy F. Dubois przystąpi do sprawy w charakterze 
interwenienta, obciążenie interwenienta własnymi kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Frédéric Dubois i in. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
zawierający element słowny „FUNNY BANDS” dla towarów i 
usług z klas 14, 17 i 35 — zgłoszenie wspólnotowego znaku 
towarowego nr 9 350 794 

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: niemieckie 
niezarejestrowane oznaczenie „FUNNY BANDS” dla niektórych 
towarów, usług i działalności 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady 
nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2013 r. — Zentralverband 
des Deutschen Bäckerhandwerks przeciwko Komisji 

(Sprawa T-354/13) 

(2013/C 260/78) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks 
e.V. (Berlin, Deutschland) (przedstawiciele: adwokaci I. Jung, M. 
Teworte-Vey, A. Renvert i J.T. Saatkamp) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 8 
kwietnia 2013 r. w sprawach „Kołocz śląski/Kołacz śląski” 
— Schlesischer Streuselkuchen [sygnatura: Ares (2013) 
619104 — 10 kwietnia 2013 r.] 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący błędnej podstawy prawnej 

— Strona skarżąca podnosi, że pozwana błędnie oparła 
swoją decyzję w przedmiocie wniosku strony pozwanej 
o cofnięcie rejestracji „Kołocz śląski/Kołacz śląski” jako 
chronionego oznaczenia geograficznego na obowiązu
jącym w momencie wydania decyzji rozporządzeniu 
(EU) nr 1151/2012 ( 1 ), a nie na obowiązującym w 
momencie złożenia wniosku przez stronę pozwaną 
rozporządzeniu (WE) nr 510/2006 ( 2 ). W ten sposób 
strona pozwana naruszyła zasadę „tempus regit actum”.
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