
Skarga wniesiona w dniu 20 września 2013 r. — Euromed 
przeciwko OHIM — DC Druck-Chemie (EUROSIL) 

(Sprawa T-523/13) 

(2013/C 352/39) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Euromed, SA (Mollet del Vallès, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat E. Sugrañes Coca) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: DC 
Druck-Chemie GmbH (Ammerbuch-Altingen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 27 czerwca 2013 r. 
wydanej w sprawie R 1854/2012-1; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Druga strona postępo
wania przed Izbą Odwoławczą 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Oznaczenie słowne 
„EUROSIL” dla towarów należących do klasy 1 — Zgłoszenie 
wspólnotowego znaku towarowego nr 8 558 751 

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: Ozna
czenie słowne „EUROSIL-85” dla towarów należących do 
klasy 5 — Zgłoszenie wspólnotowe nr 6 140 099 oraz ozna
czenie słowne „EUROSIL-85” dla towarów należących do klasy 
5 — Zgłoszenie hiszpańskie nr 2 785 209 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2013 r. — Euromed 
przeciwko OHIM — DC Druck-Chemie (EUROSIL) 

(Sprawa T-524/13) 

(2013/C 352/40) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Euromed, SA (Mollet del Vallès, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat E. Sugrañes Coca) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: DC 
Druck-Chemie GmbH (Ammerbuch-Altingen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 27 czerwca 2013 r. w 
sprawie R 1829/2012-1; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: DC Druck-Chemie GmbH 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„EUROSIL” dla pewnych towarów z klasy 1 — zgłoszenie 
wspólnotowego znaku towarowego nr 8 540 049 

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 „EUROSIL-85” dla towarów z klasy 5 — wspól
notowy znak towarowy nr 6 140 099; słowny znak towarowy 
„EUROSIL-85” dla towarów z klasy 5 — hiszpański znak towa
rowy nr 2 785 209 

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.
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