
— obciążenie pozwanego kosztami postępowania, włącznie z 
kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą przez Izbą 
Odwoławczą; 

— ponadto, na wypadek przystąpienia do sprawy w charak
terze interwenienta drugiej strony postepowania przed Izba 
Odwoławczą, obciążenie pozwanego kosztami postępowa
nia, włącznie z kosztami poniesionymi przez stronę 
skarżącą przez Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór dla towaru „torby” — zareje
strowany wzór wspólnotowy nr 613294-0001 

Właściciel wzoru wspólnotowego: druga strona postępowania przed 
Izbą Odwoławczą 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: brak charak
teru indywidualnego w związku z art. 6 rozporządzenia Rady 
nr 6/2002 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ
nienie prawa do wzoru 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenia art. 6 rozporządzenia Rady 
nr 6/2002 

Skarga wniesiona w dniu 30 września 2013 r. — H&M 
Hennes & Mauritz przeciwko OHIM — Yves Saint 

Laurent (torebki) 

(Sprawa T-526/13) 

(2013/C 359/31) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Ham
burg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci H. Hartwig i A. von 
Mühlendahl) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Yves 
Saint Laurent SAS (Paryż, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie 
R 208/2012-3; 

— unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr 
61 3294-0002; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór dla produktu „torebki” z 
klasy 03-01 — zarejestrowany wzór wspólnotowy nr 61 
3294-0002 

Właściciel wzoru wspólnotowego: Yves Saint Laurent SAS 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: uzasadnienie 
oparto na podstawach określonych w art. 4 i 9 oraz art. 25 ust. 
1 lit. c), d), e), f) i g) rozporządzenia Rady nr 6/2002 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ
nienie prawa do wzoru 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 6 rozporządzenia Rady nr 
6/2002. 

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2013 r. — Kicks 
Kosmetikkedjan przeciwko OHIM — Kik Textilien und 

Non-Food (KICKS) 

(Sprawa T-531/13) 

(2013/C 359/32) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Kicks Kosmetikkedjan AB (Sztokholm, Szwecja) 
(przedstawiciel: adwokat K. Strömholm) 

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