
Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca. 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
„VAKOMA” dla towarów i usług z klas 7, 40 i 42 — Zgłoszenie 
wspólnotowego znaku towarowego nr 9 437 963. 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: VACOM Vakuum Komponenten & 
Messtechnik GmbH. 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
wspólnotowy znak towarowy „VACOM” dla towarów i usług z 
klas 7, 9 i 42. 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Sprzeciw podtrzymany. 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania. 

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

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2013 r. — Roeckl 
Sporthandschuhe przeciwko OHIM — Roeckl Handschuhe 

& Accessoires (przedstawienie dłoni) 

(Sprawa T-537/13) 

(2013/C 367/58) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG 
(Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat O. Baumann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Roeckl 
Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej OHIM z dnia 22 lipca 2013 r. w zakresie, w 
jakim w części uwzględnione w niej zostały żądania inter
wenienta i odrzucono zgłoszenie wspólnotowego znaku 
towarowego dla towarów z klasy 18: wyroby ze skóry i z 
imitacji skóry, w szczególności portmonetki, teczki oraz etui 
dla kluczy, o ile należą one do klasy 18 i z klasy 25: 
ubrania, w szczególności rękawiczki, o ile należą one do 
klasy 25; 

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania poniesio
nymi przez skarżącą, włącznie z kosztami postępowania w 
przedmiocie sprzeciwu i postępowania odwoławczego oraz 
obciążenie pozwanej jej własnymi kosztami. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
przedstawiający dłoń dla towarów z klas 18, 25 i 28 — zgło
szenie wspólnotowego znaku towarowego nr 6 961 965 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Roeckl Handschuhe & Accessoires 
GmbH & Co. KG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
wspólnotowy znak towarowy oraz graficzny niemiecki znak 
towarowy „Roeckl” zawierający przedstawienie dłoni dla 
towarów z klas 18 i 25 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie decyzji Wydziału 
Sprzeciwów 

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

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2013 r. — Three- 
N-Products przeciwko OHIM — Munindra (PRANAYUR) 

(Sprawa T-543/13) 

(2013/C 367/59) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Three-N-Products Private Ltd (Nowe Delhi, Indie) 
(przedstawiciel: adwokat N. Colombo) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Munindra 
Holding BV (Lelystad, Niderlandy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej nr R 638/2012-4 z dnia 25 lipca 2013 r. w całości i 
w rezultacie odrzucenie zgłoszenia przeciwstawnego znaku 
towarowego PRANAYUR; 

— obciążenie OHIM kosztami poniesionymi przez Three-N- 
Products Private Ltd; 

— obciążenie Munindra Holding B.V. kosztami poniesionymi 
przez Three-N-Products Private Ltd.
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