
Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — Smartbook 
przeciwko OHIM (SMARTBOOK) 

(Sprawa T-123/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego SMARTBOOK — Bezwzględna 
podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniają
cego — Artykuł 7 ust 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009) 

(2014/C 31/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Smartbook AG (Offenburg, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokaci C. Milbradt, A. Schwarz i F. Reiling) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. 
Walicka, pełnomocnik) 

Interwenient przed Sądem popierający żądania strony pozwanej: Qual
comm, Inc. (Dover, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawi
ciele: adwokaci A. Renck, A. Leister i V. von Bomhard) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
grudnia 2011 r. (sprawa R 799/2011-2) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego SMARTBOOK jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Smartbook AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 157 z 2.6.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — Eckes-Granini 
przeciwko OHIM — Panini (PANINI) 

(Sprawa T-487/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego PANINI — Wcześniejsze słowne, krajowy i 
wspólnotowy, znaki towarowe GRANINI — Względna 
podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2014/C 31/17) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Berlit) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: L. 
Rampini, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Panini SpA (Modena, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat F. Terrano) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 
września 2012 r. (sprawa R 2393/2011-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Eckes-Granini Group 
GmbH a Panini SpA. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Eckes-Granini Group GmbH zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013. 

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2013 r. — Société 
européenne des chaux et liants przeciwko ECHA 

(Sprawa T-540/13) 

(2014/C 31/18) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Société européenne des chaux et liants (Bour
goin-Jallieu, Francja) (przedstawiciel: adwokat J. Dezarnaud) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uwzględnienie wniosku spółki ECL o całkowite zwolnienie z 
doręczonej jej grzywny. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca wnosi o zwolnienie z opłaty administracyjnej 
nałożonej decyzją ECHA nr SME(2013) 1665 z dnia 21 maja 
2013 r. stwierdzającą, że skarżąca nie spełnia przesłanek, aby 
skorzystać z obniżenia opłaty przewidzianego dla małych 
przedsiębiorstw w następstwie wniesienia przez nią sprosto
wania deklaracji przedstawionego po wszczęciu przez ECHA 
procedury weryfikacyjnej wielkości przedsiębiorstwa.
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