
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Kik Texti
lien und Non-Food GmbH (Bönen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji; 

— obciążenie kosztami postępowania OHIM lub posiłkowo 
interwenienta, jeśli wstąpi do postępowania; 

— dopuszczenie rejestracji zakwestionowanego zgłoszenia nr 
924 6166 w całości. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Kicks Kosmetikkedjan AB 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„KICKS” dla towarów i usług z klas 3, 8, 14, 21 i 35 — 
zgłoszenie nr 9246166 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Kik Textilien und Non-Food GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
niemiecki i międzynarodowy znak towarowy „kik” dla usług z 
klasy 35 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla 
zakwestionowanych towarów i usług 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009. 

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

Non-Food (KICKS) 

(Sprawa T-532/13) 

(2013/C 359/33) 

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) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Kik Texti
lien und Non-Food GmbH (Bönen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji; 

— obciążenie OHIM lub ewentualnie, w stosownym przy
padku, interwenienta kosztami postępowania; 

— zezwolenie na rejestrację spornego zgłoszenia nr 9245473 
w całości. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Kicks Kosmetikkedjan AB 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„KICKS” dla towarów i usług z klas 3, 8, 14, 21 i 35 — 
zgłoszenie nr 9245473 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Kik Textilien und Non-Food GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: niemiecki i 
międzynarodowy słowny znak towarowy „kik” dla usług z klasy 
35 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w odnie
sieniu do spornych towarów i usług 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2013 r. — Litwa 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-533/13) 

(2013/C 359/34) 

Język postępowania: litewski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Litwy (przedstawiciele: D. Kriaučiūnas, 
R. Krasuckaitė i A. Karbauskas, pełnomocnicy)
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