
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Poch, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Recaro Holding GmbH, dawniej Recaro 
Beteiligungs-GmbH (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat 
J. Weiser) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 
maja 2012 r. (sprawa R 482/2011-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Recaro Beteiligungs-GmbH a 
Rudolf Leiner GmbH. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Rudolf Leiner GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 287 z 22.9.2012. 

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2013 r. — Tsujimoto 
przeciwko OHIM — Kenzo (KENZO ESTATE) 

(Sprawa T-414/13) 

(2013/C 304/34) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japonia) (przedstawi
ciel: adwokat A. Wenninger-Lenz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Kenzo 
(Paryż, Francja) 

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 22 maja 2013 r. w sprawie 
R 333/2012-2; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
KENZO ESTATE dla towarów z klasy 33 — rejestracja między
narodowa nr 95337 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy KENZO nr 720 706 dla towarów 
z klas 3, 18 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania i uchylenie 
zakwestionowanej decyzji 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego ( 1 ). 

( 1 ) Dz.U. L 78, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2013 r. — Unión de 
Almacenistas de Hierros de España przeciwko Komisji 

(Sprawa T-419/13) 

(2013/C 304/35) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Unión de Almacenistas de Hierros de España 
(Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci A. Creus 
Carreras, A. Valiente Martin, C. Maldonado Márquez) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Komisji z dnia 
18 czerwca 2013 r.; 

— obciążenia Komisji kosztami niniejszego postępowania; 

— ponadto, by, w ramach środków organizacji postępowania, 
Sąd nakazał Komisji przedstawienie Sądowi dokumentów, 
do których dostępu odmówiła, aby Sąd mógł przeprowadzić 
właściwe badanie i sprawdzić prawdziwość argumentów 
zawartych w niniejszej skardze. 

Zarzuty i główne argumenty 

W lutym 2013 r. Unión de Almacenistas de Hierro de España 
(UAHE) złożyła wniosek o dostęp do określonych dokumentów 
znajdujących się w aktach sprawy, posiadanych przez Komisję 
Europejską w ramach mechanizmu współpracy z organami 
krajowymi przewidzianego w art. 11 ust. 4 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 
81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1, s. 1). W szczególności skarżąca 
złożyła wniosek o dostęp do wszystkich dokumentów i kores
pondencji wymienionych pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. 
Konkurencji Komisji a Comisión Nacional de la Competencia 
(krajowym organem ds. konkurencji) dotyczących postępowań 
w sprawie nałożenia grzywny S-106/08 Almacenes de Hierro i 
S-254/10 Hierros Extremadura.
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