
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również, 
interwenient przed Sądem: Michele Esposito (Cava de’ Tirreni, 
Włochy) (przedstawiciel: adwokat R. Stella) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 
października 2012 r. (sprawa R 444/2011-1) dotyczącą postę
powania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku 
pomiędzy Michelem Espositem a Optilingua Holding SA. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Optilingua Holding SA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 38 z 9.2.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 19 grudnia 2013 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-385/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Odrzucenie skargi w 
pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Brak 
identyczności skargi wniesionej za pośrednictwem faksu ze 
złożonym później oryginałem — Złożenie oryginału po 
terminie — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — 

Odwołanie oczywiście bezzasadne) 

(2014/C 52/70) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferra) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z 
dnia 14 maja 2013 r. w sprawie F-4/12 Marcuccio przeciwko 
Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez 
Komisję Europejską w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 284 z 28.9.2013. 

Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2013 r. — Reed 
Exhibitions przeciwko OHIM — INFOSECURITY 

(Sprawa T-633/13) 

(2014/C 52/71) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Stany Zjedno
czone) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 10 września 2013 r. w 
sprawie R 1544/2012-5; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„INFOSECURITY” dla towarów i usług z klas 16, 35 i 41 — 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 10 155 596 

Decyzja eksperta: częściowe odrzucenie zgłoszenia wspólnoto
wego znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 
ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towa
rowego. 

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2013 r. — Bimbo 
przeciwko OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO) 

(Sprawa T-637/13) 

(2014/C 52/72) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bimbo, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawi
ciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco) 

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

PL 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 52/37



Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Cafe' do 
Brasil SpA (Melito di Napoli, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 
września 2013 r. w sprawie R 1434/2012-4; 

— obciążenie kosztami postępowania Cafe' do Brasil SpA w 
razie wstąpienia do postępowania w charakterze interwe
nienta. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Cafe' do Brasil SpA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Caffè KIMBO” w kolorach czar
nym, czerwonym, złotym, białym, jasnobłękitnym, ciemnobłę
kitnym, żółtym i jasnozielonym dla towarów z klas 30, 32 i 43 
— zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 4 273 884 

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: hiszpański 
słowny znak towarowy nr 291 655 „BIMBO” dla towarów z 
klasy 30 i wcześniejszy powszechnie znany hiszpański i portu
galski znak towarowy „BIMBO” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w części 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2013 r. — Bimbo 
przeciwko OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD 

MEDAL) 

(Sprawa T-638/13) 

(2014/C 52/73) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bimbo, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawi
ciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Cafe' do 
Brasil SpA (Melito di Napoli, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 
września 2013 r. w sprawie R 787/2012-4; 

— obciążenie kosztami postępowania Cafe' do Brasil SpA w 
razie wstąpienia do postępowania w charakterze interwe
nienta. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Cafe' do Brasil SpA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Caffè KIMBO GOLD MEDAL” w 
kolorach czerwonym, złotym, białym i czarnym dla towarów z 
klas 30, 32 i 43 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr 4 037 909 

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: hiszpański 
słowny znak towarowy nr 291 655 „BIMBO” dla towarów z 
klasy 30 i wcześniejszy powszechnie znany hiszpański i portu
galski znak towarowy „BIMBO” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w części 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Odwołanie wniesione w dniu 6 grudnia 2013 r. przez Kari 
Wahlström od wyroku wydanego w dniu 9 października 
2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie 

F-116/12 Wahlström przeciwko Frontexowi 

(Sprawa T-653/13 P) 

(2014/C 52/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (przed
stawiciel: adwokat S. Pappas) 

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
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