
W uzasadnieniu skargi, skarżąca podnosi szereg zarzutów doty
czących: 

— faktu, że wymierzona sankcja jest nieproporcjonalna do 
błędu, który można jej zarzucić; 

— faktu, że dokonała korekty swej deklaracji na pierwsze 
wezwanie na zwykłe zapytanie ECHA; 

— faktu, że jest usprawiedliwione, iż skarżąca błędnie zinter
pretowała niezwykle techniczną dokumentację sporządzoną 
w obcym dla niej języku; 

— nieracjonalnego charakteru sankcji automatycznej. 

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. — 
Hostel Tourist World przeciwko OHIM — WRI 

Nominees (HostelTouristWorld.com) 

(Sprawa T-566/13) 

(2014/C 31/19) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Hostel Tourist World, SL (Sewilla, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat J. M. Bartrina Díaz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: WRI 
Nominees Ltd (Luksemburg, Luksemburg) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji OHIM w zakresie w jakim 
uwzględniono w niej odwołanie złożone przez WRI Nomi
nees Ltd dotyczące nieważności lub unieważnienia wspól
notowego znaku towarowego nr 7 241 862 HOSTELTOU
RISTWORLD dla klas 39 i 43 nomenklatury międzynaro
dowej; 

— zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — 
uznanie za niedopuszczalne lub bezzasadne odwołania 
wniesionego przez spółkę WRI Nominees Ltd, dotyczącego 
unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego nr 
7 241 862 „HOSTELTOURISTWORLD.COM” dla klas 35, 
39 i 43 lub, ewentualnie, zobowiązanie OHOM do przyjęcia 
środków niezbędnych w celu zapewnienia wykonania 
wyroku uwzględniającego żądania niniejszej skargi; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy 
„HostelTouristWorld.com” dla usług z klas 35, 39 y 43 — 
zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy nr 7 241 862 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: WRI Nominees Ltd 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: naruszenie 
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z 
art. 53 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 4 
rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 53 ust. 1 lit. 
c) tego rozporządzenia 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uwzględnienie odwołania 
wniesionego przez WRI Nominees Ltd i częściowe uchylenie 
decyzji Wydziału Unieważnień 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 63 i 64 rozporządzenia nr 207/2009; 

— naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 
w związku z art. 53 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. 

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2013 r. — 
Lesaffre et Compagnie przeciwko OHIM — Louis Baking 

Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE) 

(Sprawa T-575/13) 

(2014/C 31/20) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Lesaffre et Compagnie (Paryż, Francja) (przed
stawiciele: adwokaci T. De Haan i P. Péters) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Louis 
Baking Company, SL (Girona, Hiszpania)

PL 1.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 31/11



Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie w całości nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 
30 sierpnia 2013 r. w sprawie R 2333/2012-4; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami poniesionymi przez Lesaffre w 
ramach postępowania przed Sądem i przed Czwartą Izbą 
Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Louis Baking Company, 
SL 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny kolorowy znak 
towarowy zawierający elementy słowne „BAKING CENTER By 
TECHNOLINE” dla towarów i usług z klas 30, 35 i 42 — 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 9 195 793 

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: francuski 
znak towarowy „BAKING CENTER” dla usług z klasy 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2013 r. — Groupe 
Canal + i Canal + France przeciwko OHIM — Euronews 

(News+) 

(Sprawa T-591/13) 

(2014/C 31/21) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francja) i 
Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (przedstawiciel: adwokat L. 
Barissat) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Euronews 
(Ecully, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia znaku towarowego 
NEWS+ i zarejestrowanego we Francji pod nr 063 457 667 
dla spornych usług wcześniejszego słownego znaku towaro
wego ACTU+ istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia 
w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009; 

— zmiana pkt 23–35 decyzji Izby Odwoławczej z dnia 9 
września 2013 r. i odmowa rejestracji zgłoszenia znaku 
towarowego NEWS+ nr 9 141 003; 

— tytułem ewentualnym stwierdzenie nieważności decyzji Izby 
Odwoławczej z dnia 9 września 2013 r., na mocy której 
oddalono odwołanie i potwierdzono z naruszeniem art. 8 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 zaskarżoną 
decyzję oddalającą sprzeciw wniesiony wobec zgłoszenia 
znaku towarowego NEWS+ nr 9 141 003, oparty na wcześ
niejszym znaku towarowym ACTU+ nr 063 457 667. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Euronews 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„News+” dla usług z klas 35, 38 i 41 — zgłoszenie nr 
9 141 003 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zareje
strowany we Francji znak towarowy „ACTU+” dla towarów i 
usług z klas 9, 28, 35, 38, 39 i 41 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 14 listopad 2013 r. — Siemag 
Tecberg Group przeciwko OHIM (Winder Controls) 

(Sprawa T-593/13) 

(2014/C 31/22) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat T. Sommer)
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