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Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2013 r. — Harper 
Hygienics przeciwko OHIM — Clinique Laboratories 

(CLEANIC intimate) 

(Sprawa T-363/13) 

(2013/C 274/30) 

Język skargi: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Harper Hygienics S.A. (Warszawa, Polska) 
(przedstawiciel: R. Rumpel, radca prawny) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Clinique 
Laboratories LLC (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
(sprawa R 606/2012-5) w części dotyczącej odmowy rejest
racji wspólnotowego znaku towarowego „Cleanic intimate” 
dla wszystkich towarów z klas 3 i 16 oraz dla niektórych 
towarów z klasy 5; 

— zmianę zaskarżonej decyzji poprzez rejestrację znaku dla 
wszystkich zgłoszonych towarów i usług; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „CLEANIC intimate” dla towarów 
z klas 3, 5 i 16 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr 009217531 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Clinique Laboratories LLC 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspól
notowe znaki towarowe nr 54 429 dla towarów z klas 3, 14, 
25 i 42 oraz nr 2 294 429 dla towarów z klas 35 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) nr 
207/2009 ( 1 ) w zakresie obejmującym ustalenie podobieństwa 
znaków towarowych i prawdopodobieństwa wprowadzenia w 
błąd odbiorców oraz art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządze
nia. 

( 1 ) Rozporządzenie (Rady) WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2013 r. — Gemeente 
Eindhoven przeciwko Komisji 

(Sprawa T-370/13) 

(2013/C 274/31) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Gemeente Eindhoven (Eindhoven, Niderlandy) 
(przedstawiciele: adwokaci G. van der Wal, M. van Heezik i L. 
Parret) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w 
jakim dotyczy ona transakcji pomiędzy skarżącą i PSV; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca wnosi na podstawie art. 263 akapit czwarty 
TFUE skargę na decyzję Komisji z dnia 6 marca 2013 r. 
[SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Pomoc dla niektórych 
holenderskich [niderlandzkich] zawodowych klubów piłki 
nożnej w latach 2008-2011] (Dz.U. C 116, s. 19).

PL C 274/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.9.2013


	Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2013 r. — Harper Hygienics przeciwko OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)  (Sprawa T-363/13)
	Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2013 r. — Gemeente Eindhoven przeciwko Komisji  (Sprawa T-370/13)

