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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 
lipca 2012 r. (sprawa R 1693/2011-1) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia tworzonego przez metalowy guzik przyczepiony 
pośrodku ucha pluszowej maskotki jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Margarete Steiff GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 366 z 24.11.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2014 r. — Steiff przeciwko 
OHIM (Metka materiałowa z metalowym guzikiem 

pośrodku ucha pluszowej maskotki) 

(Sprawa T-434/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego tworzonego przez metkę materiałową z 
metalowym guzikiem pośrodku ucha pluszowej maskotki — 
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak 
charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2014/C 52/67) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Fissl) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 
lipca 2012 r. (sprawa R 1693/2011-1) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia tworzonego przez metkę materiałową z metalowym 
guzikiem pośrodku ucha pluszowej maskotki jako wspólnoto
wego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Margarete Steiff GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 366 z 24.11.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — LaserSoft 
Imaging przeciwko OHIM (WorkflowPilot) 

(Sprawa T-475/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego WorkflowPilot — Bezwzględne 
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — 

Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2014/C 52/68) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: LaserSoft Imaging AG (Kilonia, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat J. Hunnekuhl 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 
sierpnia 2012 r. (sprawa R 480/2012-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego WorkflowPilot jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) LaserSoft Imaging AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 9 z 12.1.2013. 

Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2014 r. — Optilingua 
przeciwko OHIM — Esposito (ALPHATRAD) 

(Sprawa T-538/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny 
wspólnotowy znak towarowy ALPHATRAD — Rzeczywiste 
używanie znaku towarowego — Zakres używania — 
Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2014/C 52/69) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Optilingua Holding SA (Épalinges, Szwajcaria) 
(przedstawiciel: adwokat S. Rizzo) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. 
Pétrequin i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)
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