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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Thomas 
Gramm (Brema, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unieważnień 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 21 września 2011 (sygn. 
4204 C) w brzmieniu nadanym decyzją Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 13 maja 
2013 r. w sprawie R 1981/2011-4. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Słowny znak towarowy 
„Nano-Pad” dla towarów z klasy 17 — wspólnotowy znak 
towarowy nr 8 228 421 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Thomas Gramm 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: 
Bezwzględne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 
1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Częściowe uwzględnienie wniosku 
o unieważnienie prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2013 r. — TVR 
Automotive przeciwko OHIM — TVR Italia (TVR) 

(Sprawa T-398/13) 

(2013/C 274/40) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciel: adwokaci A. von Mühlendahl i H. 
Hartwig) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: TVR 
Italia Srl (Mediolan, Włochy) 

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 14 maja 2013 r. w sprawie 
R 823/2011-2; 

— oddalenie wniesionego przez TVR Italia Srl w dniu 14 
kwietnia 2013 r. odwołania od decyzji Wydziału Sprze
ciwów z dnia 14 lutego 2011 r. wydanej w sprawie B 
313 248; 

— obciążenie Urzędu i TVR Italia Srl, w przypadku wstąpienia 
przez nią do postępowania, kosztami. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: TVR Italia Srl 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający słowne elementy „TVR ITALIA” dla towarów i usług 
z klas 12, 25 i 37 — zgłoszenie nr 5 699 954 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
krajowy i wspólnotowy znak towarowy „TVR”, zarejestrowany 
dla towarów i usług z klas 9, 11, 12, 25 i 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Sprze
ciwów i oddalenie sprzeciwu 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009; 

— Naruszenie zasady res iudicata tudzież ne bis in idem oraz 
art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 
15 rozporządzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2013 r. — NIIT 
Insurance Technologies przeciwko OHIM (SUBSCRIBE) 

(Sprawa T-404/13) 

(2013/C 274/41) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londyn, Zjed
noczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat M. Wirtz)
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