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

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 4 czerwca 2013 r. w 
sprawie R 1308/2012-5 dotyczącej zgłoszenia wspólnoto
wego znaku towarowego nr 010355527, słowo: 
SUBSCRIBE i wcześniejszej decyzji Departamentu Znaków 
Towarowych OHIM z dnia 22 maja 2012 r. w zakresie, w 
jakim odmówiono przyznania ochrony zgłoszonemu 
znakowi; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„SUBSCRIBE” dla towarów i usług z klas 9, 16 i 42 — zgło
szenie nr 10 355 527 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
nr 207/2009; 

— Naruszenie art. 83 rozporządzenia nr 207/2009 w związku 
z zasadą równego traktowania oraz art. 6 i 14 europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 
1950 r. w brzmieniu nadanym przez Protokół nr 11, 
który wszedł w życie w dniu 1 listopada 1998 r.; 

— Naruszenie art. 56 TFUE. 

Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2013 r. — T & L 
Sugars Ltd i Sidul Açúcares przeciwko Komisji 

(Sprawa T-411/13) 

(2013/C 274/42) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strony skarżące: T & L Sugars Ltd (Londyn, Zjednoczone Króle
stwo) i Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, 
Portugalia) (przedstawiciele: D. Waelbroeck, lawyer i D. Slater, 
Solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska i Unia Europejska, reprezen
towana w niniejszej sprawie przez Unię Europejską 

Żądania 

Skarżące wnoszą do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności rozporządzeń Komisji ustanawia
jących niekorzystną sytuację pod względem konkurencji, w 
szczególności i) rozporządzeń nr 505/2013 ( 1 ) i 
629/2013 ( 2 ) ustanawiających nadzwyczajne środki w odnie
sieniu do udostępniania cukru pozakwotowego i izoglukozy 
pozakwotowej na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej 
opłaty z tytułu nadwyżek w roku gospodarczym 
2012/2013; ii) rozporządzeń nr 574/2013 ( 3 ) i 
677/2013 ( 4 ) ustalających współczynnik przydziału w 
odniesieniu do dostępnych ilości cukru pozakwotowego 
do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej, oraz iii) rozporzą
dzenia nr 460/2013 ( 5 ) w sprawie minimalnej stawki cła na 
cukier ustalanej w związku z trzecim częściowym zaprosze
niem do składania ofert oraz rozporządzenia nr 
542/2013 ( 6 ) w sprawie minimalnej stawki cła na cukier 
ustalanej w związku z czwartym częściowym zaproszeniem 
do składania ofert; oraz uznanie zarzutu bezprawności na 
podstawie art. 277 TFUE wobec rozporządzenia nr 
36/2013 ( 7 ) otwierającego stały przetarg na przywóz cukru 
objętego kodami 1701 14 10 oraz 1701 99 10 z zastoso
waniem obniżonej stawki celnej w roku gospodarczym 
2012/2013 za dopuszczalny i zasadny; 

— tytułem żądania ewentualnego, uznanie zarzutu bezpraw
ności na podstawie art. 277 TFUE wobec rozporządzeń nr 
505/2013 i 629/2013 za dopuszczalny i zasadny; 

— uznanie art. 186 lit. a) rozporządzenia nr 1234/2007 ( 8 ) 
(nowa wersja rozporządzenia) za bezprawny na podstawie 
art. 277 TFUE w zakresie, w jakim dokonuje on nieprawid 
łowej transpozycji odpowiednich przepisów rozporządzenia 
nr 318/2006 ( 9 ); 

— zobowiązanie Unii Europejskiej, reprezentowanej przez 
Komisję, do naprawy wszelkich szkód poniesionych przez 
skarżące w wyniku naruszenia przez Komisję ciążących na 
niej zobowiązań prawnych oraz ustalenie wysokości 
odszkodowania za szkodę poniesioną przez skarżące w 
okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 
2013 r. na kwotę 42 261,036 EUR powiększoną o wyso
kość wszelkich dalszych strat poniesionych przez skarżące 
po tej dacie lub wszelkie inne kwoty odzwierciedlające 
szkodę, jaka została lub zostanie poniesiona przez skarżące, 
jeśli zostanie to przez nie wykazane w niniejszym postępo
waniu, w szczególności przy uwzględnieniu w należyty 
sposób szkód przyszłych, przy czym wszystkie wskazane 
wyżej kwoty winny zostać powiększone o odsetki od daty 
wydania wyroku przez Sąd do dnia zapłaty; oraz 

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami i wydatkami zwią
zanymi z niniejszym postępowaniem.
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