
Skarga wniesiona w dniu 19 września 2013 r. — 
Alpinestars Research przeciwko OHIM — Tung Cho i 

Wang Yu (A ASTER) 

(Sprawa T-521/13) 

(2013/C 352/37) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Alpinestars Research Srl (Coste di Maser, 
Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Dragotti i R. Valenti) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą były również: Kean 
Tung Cho (Taichung City, Tajwan) i Ling-Yuan Wang Yu 
(Wuci Township, Tajwan) 

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 15 lipca 2013 r. w sprawie 
R 2309/2012-4; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszające wspólnotowy znak towarowy: Kean Tung Cho i Ling- 
Yuan Wang Yu 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny czarno-biały 
znak towarowy zawierający elementy słowne „A ASTER” dla 
towarów z klas 18 i 25 — zgłoszenie wspólnotowego znaku 
towarowego nr 7 084 395 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „A-STARS” dla towarów z klas 9, 12, 14, 18, 
25 i 28 — wspólnotowy znak towarowy nr 6 181 002 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2013 r. — 
Tsujimoto przeciwko OHIM — Kenzo (KENZO ESTATE) 

(Sprawa T-522/13) 

(2013/C 352/38) 

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, 
SA (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 3 lipca 2013 r. w sprawie 
R 1363/2012-2; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„KENZO ESTATE” dla towarów i usług z klas 29, 31, 35, 41 
i 43 — międzynarodowa rejestracja nr W 1 016 724. 

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

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

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uwzględnienie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
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