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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
R 1261/2013-4; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania; 

— wyznaczenie terminu rozprawy. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Winder Controls” dla towarów i usług z klas 7, 9, 35, 37, 
41 i 42 ‒ zgłoszenie nr 11 542 412 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2013 r. — Bimbo 
przeciwko OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES) 

(Sprawa T-600/13) 

(2014/C 31/23) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Bimbo SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: 
adwokat J. Carbonell Callicó) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z dnia 
11 września 2013 r. i w konsekwencji uwzględnienie zgło
szenia wspólnotowego znaku towarowego nr 11 094 381 
dla ogółu zgłoszonych towarów z klasy 30; 

— Obciążenie kosztami strony pozwanej, stosownie do art. 87 
ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES” dla towarów z klasy 30 ‒ 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 11 094 381 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 
nr 207/2009; 

— naruszenie art. 83 rozporządzenia nr 207/2009 w związku 
z zasadą równego traktowania oraz art. 6 i 14 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2013 r. — Romonta 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-614/13) 

(2014/C 31/24) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, 
Niemcy) (przedstawiciele: Rechtsanwälte I. Zenke, M. Vollmer, 
C. Telschow i A. Schulze) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2013/448/UE z 
dnia 5 września 2013 r. dotyczącej krajowych środków 
wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie, w jakim odmawia ona w 
art. 1 ust. 1 skarżącej przydziału z uwagi na nadzwyczajne 
okoliczności na trzeci okres handlu emisjami 2013 — 2020 
zgodnie z § 9 ust. 5 niemieckiej Treibhausgas-Emissionshan
delsgesetzes;
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