
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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Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— Uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
9 października 2013 r. oddalającego jego skargę; 

— Uwzględnienie żądań przedstawionych w pierwszej instancji, 
gdyż zdaniem wnoszącego odwołanie stan postępowania 
pozwala na wydanie orzeczenia w sprawie; 

— Obciążenie drugiej strony postępowania całością kosztów. 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnoszący odwołanie żąda uchylenia wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej, w którym sąd ten oddalił jego skargę mającą 
za przedmiot, po pierwsze, stwierdzenie nieważności sprawoz
dania z oceny wnoszącego odwołanie za rok 2010, a po drugie, 
wniosek o odszkodowanie. 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi dwa 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia prawa przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej ze względu na to, że orzekł on, iż 
brak dialogu między oceniającym a wnoszącym odwołanie 
w ramach postępowania w sprawie oceny (2010) stanowił 
nieprawidłowość proceduralną niemającą istotnego 
znaczenia (odnośnie do pkt 38 i nast. zaskarżonego wyro
ku). Wnoszący odwołanie podnosi, że 

— Po pierwsze, Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył 
istniejące orzecznictwo; 

— Po drugie, opierając uzasadnienie zaskarżonego wyroku 
na sytuacji, w której sprawozdanie z oceny zostało 
sporządzone, a nie tylko na tym, czy odbycie formal
nego dialogu mogło mieć wpływ na postępowanie, Sąd 
przekroczył zakres swojej kontroli sądowej naruszając 
kompetencje uznaniowe administracji. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej ze względu na to, że orzekł on, 
iż brak wyznaczenia celów na pierwszą połowę roku 2010 
nie stanowił istotnej nieprawidłowości proceduralnej 
mogącej podważyć ważność danego sprawozdania z oceny 
(odnośnie do pkt 50 i nast. zaskarżonego wyroku). 
Wnoszący odwołanie podnosi, że 

— Po pierwsze, Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył 
wytyczne dotyczące oceny, ponieważ przewidują one 
obowiązek wyznaczenia nowych celów w razie zmiany 
sprawowanych przez pracownika funkcji w okresie refe
rencyjnym; 

— Po drugie, opis zadań wyznaczonych wnoszącemu 
odwołanie na nowym stanowisku poprzez odniesienie 
do dokumentów dotyczących ustanowienia i działania 

biura operacyjnego nie oznaczał w żadnym razie, że 
wnoszącemu odwołanie wyznaczono cele do osiągnięcia 
w związku z jego zadaniami. 

Odwołanie wniesione w dniu 16 grudnia 2013 r. przez 
Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej od wyroku 
wydanego w dniu 17 października 2013 r. przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej w sprawie F-69/11 BF przeciwko 

Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa T-663/13 P) 

(2014/C 52/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: T. Kennedy i J. Vermer, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: BF 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wyda
nego w sprawie F-69/11; 

— uwzględnienie żądań podniesionych przez Trybunał Obra
chunkowy w postępowaniu w pierwszej instancji, miano
wicie oddalenie skargi jako bezzasadnej; 

— obciążenie BF kosztami postępowania w niniejszej instancji 
oraz kosztami postępowania przed Sądem do spraw Służby 
Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi cztery 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia prawa przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej poprzez dokonanie błędnej 
wykładni oraz błędne zastosowanie art. 6 decyzji nr 45- 
2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. dotyczącej procedury 
wyboru kierowników wydziału i dyrektorów. 

2) Zarzut drugi, dotyczący przeinaczenia dowodu przez Sąd, 
ponieważ uznał on, iż noty przekazane kandydatom przez 
komisję kwalifikacyjną stanowiły informację, którą powinno 
było zawierać sporządzone przez nią sprawozdanie przeka
zane organowi powołującemu. 

3) Zarzut trzeci, dotyczący przeinaczenia faktów, ponieważ 
Sąd naruszył spoczywający na nim obowiązek zbadania 
okoliczności stanu faktycznego, na których opiera stwier
dzenie przez siebie wystąpienia uchybienia proceduralnego.
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