
Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważ
nienie prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2013 r. — 
Ratioparts-Ersatzteile przeciwko OHIM — Norwood 
Industries (NORTHWOOD professional forest equipment) 

(Sprawa T-592/13) 

(2014/C 24/52) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskir
chen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Koch) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Norwood 
Industries (Kilworthy, Kanada) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zmiana decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 28 sierpnia 
2013 r. (sprawa R 356/2013-2) polegająca na oddaleniu 
sprzeciwu B1771461 w całości; oraz 

— obciążenie kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu 
poniesionymi przez wnoszącą sprzeciw i kosztami postępo
wania odwoławczego drugiej strony w postępowaniu przed 
OHIM. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
„NORTHWOOD professional forest equipment” dla towarów i 
usług z klas 8, 9, 20, 25 i 35 — zgłoszenie nr 9 412 776 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Norwood Industries 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Wspól
notowy znak towarowy „NORWOOD” dla towarów z klasy 7 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2013 r. — Sanctuary 
Brands przeciwko OHIM — Richter International 

(TAILORBYRD) 

(Sprawa T-594/13) 

(2014/C 24/53) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Stany Zjed
noczone Ameryki) (przedstawiciel: B. Brandreth, barrister) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Richter 
International Ltd (Scaraborough, Kanada) 

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 7 sierpnia 2013 r. w 
sprawie R 1625/2012-1; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

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

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„TAILORBYRD” dla towarów z klasy 25 — zgłoszenie wspól
notowego znaku towarowego nr 9 325 507 

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: niezareje
strowany graficzny znak towarowy zawierający element słowny 
„TAILORBYRD”, niezarejestrowany słowny znak towarowy i 
nazwa handlowa „TAILORBYRD” oraz firma „Tailorbyrd, LLC” 
używane w obrocie w Zjednoczonym Królestwie dla „ubrań, 
koszul”
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