
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowany w Niemczech słowny znak towarowy i słowny wspól
notowy znak towarowy „Gauff” oraz zarejestrowany w 
Niemczech graficzny znak towarowy i graficzny wspólnotowy 
znak towarowy „GAUFF” dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 
36, 37, 39, 40, 41, 42 i 44 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie wniosku o przywrócenie 
stanu poprzedniego i odrzucenie odwołania jako niedopuszczal
nego 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 81 rozporządzenia nr 
207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2013 r. — Schwerdt 
przeciwko OHIM — Iberamigo (cat&clean) 

(Sprawa T-587/13) 

(2014/C 24/50) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat K. Kruse) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Ibera
migo, SA (Rubi, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji R 1799/2012-4 Izby 
Odwoławczej pozwanego z dnia 3 września 2013 r.; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
w różnych kolorach przedstawiający kota i zawierający 
elementy słowne „cat & clean” dla towarów z klasy 31 – zgło
szenie nr 9 612 301 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowany w Hiszpanii słowny znak towarowy „CLEAN CAT” 
dla towarów z klasy 31 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr207/2009 oraz art. 29 i nast. TFUE 

Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2013 r. — Deutsche 
Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — A. Weber 

(JETROC) 

(Sprawa T-588/13) 

(2014/C 24/51) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. 
OHG (Gladbeck, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Krenzel) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: A. Weber 
SA (Rouhling, 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 10 czerwca 2013 r. w 
sprawie R 257/2013-2; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Słowny znak towarowy 
„JETROC” dla towarów z klas 1, 17 i 19 — międzynarodowa 
rejestracja wskazująca Unię Europejską nr 940 180 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: A. Weber SA 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Prawdopo
dobieństwo wprowadzenia w błąd, zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. 
a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009
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