
Odwołanie wniesione w dniu 25 lipca 2013 r. przez 
Luigiego Marcuccia od postanowienia wydanego w dniu 
14 maja 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-4/12 Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-385/13 P) 

(2013/C 284/04) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— Uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości. 

— Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd 
do spraw Służby Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak te podniesione w 
sprawie T-203/13 P Marcuccio przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2013 r. — KO-Invest 
przeciwko OHIM — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For 

Active People) 

(Sprawa T-399/13) 

(2013/C 284/05) 

Język skargi: Polski 

Strony 

Strona skarżąca: KO-Invest Sp. z o.o. (Łódź, Polska) (przedstawi
ciel: R. Rumpel, radca prawny) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był/była(byli) również: 
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Zug, Szwajcaria) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 27 maja 2013 r. (sprawa 
R 720/2012-4) w części dotyczącej odmowy rejestracji 
wspólnotowego znaku towarowego „Milkoshake For Active 
People” dla towarów w klasach 5, 29, 30 oraz 32; 

— Zmianę zaskarżonej decyzji poprzez rejestrację znaku dla 
wszystkich zgłoszonych towarów; 

— Obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „Milkoshake For Active People” dla 
towarów w klasach 5, 29, 30 oraz 32 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: druga strona postępowania przed Izba 
Odwoławczą 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspól
notowe znaki towarowe nr 31 369 oraz nr 31 344, międzyna
rodowa rejestracja (IR) No 163 135 oraz powszechnie znany 
znak towarowy „MILKA” dla towarów w klasach 5, 29, 30 i 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie artykułu 8 ust. 1 b) Rozporzą
dzenia nr 207/2009 ( 1 ) 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. U. L 78 z 
24.3.2009, str. 1 

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2013 r. — Comptoir 
d'Épicure przeciwko OHIM — A-Rosa Akademie (da rosa) 

(Sprawa T-405/13) 

(2013/C 284/06) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Le Comptoir d'Épicure (Paryż, Francja) (przed
stawiciel: adwokat S. Arnaud) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: A-Rosa 
Akademie GmbH (Rostock, Niemcy)
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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 22 maja 2013 r. w sprawie 
R 1195/2012-5; 

— obciążenie OHIM i A-Rosa Akademie GmbH kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Międzynarodowa rejest
racja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towaro
wego zawierającego elementy słowne „da rosa” dla towarów i 
usług z klas 29, 30 i 43 — rejestracja międzynarodowa nr 
1 047 095 wskazująca Unię Europejską 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: A-Rosa Akademie GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowne, 
wspólnotowy, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe 
„aROSA” oraz graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki 
towarowe zawierające elementy słowne „aROSA Lust auf Schiff” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— zarzut pierwszy dotyczący sprzeczności uzasadnienia lub 
ewentualnie nadużycia władzy; 

— zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 5, art. 34 ust. 1 i art. 
35 rozporządzenia nr 207/2009; 

— zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 42 ust. 2 rozporzą
dzenia nr 207/2009, zasady 22 rozporządzenia nr 2868/95 
i art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009; 

— zarzut czwarty dotyczący naruszenia ogólnych zasad prawa, 
hierarchii norm i oczywistego błędu w ocenie; 

— zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 207/2009; 

— zarzut szósty dotyczący naruszenia art. 6 europejskiej 
Konwencji praw człowieka oraz art. 75 rozporządzenia nr 
207/2009 i zasady 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 
2868/95; 

— zarzut siódmy dotyczący oczywistego błędu w ustaleniu 
właściwego kręgu odbiorców i w ocenie oznaczeń; 

— zarzut ósmy dotyczący charakteru odróżniającego wcześ
niejszego znaku towarowego dla usług z klas 39, 43 i 44.
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