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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
wspólnotowy znak towarowy „DBShadow”, zarejestrowany pod 
numerem 1 457 944 dla towarów i usług z klas 9 i 42; słowny 
wspólnotowy znak towarowy „BusinessShadow”, zarejestrowany 
pod numerem 3 749 439 dla towarów i usług z klas 9 i 42; 
słowny niemiecki znak towarowy „BusinessShadow” dla 
towarów i usług z klas 9 i 42 oraz słowny niemiecki znak 
towarowy „FSShadow” dla towarów i usług z klas 9 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

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

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2013 r. — The 
Directv Group przeciwko OHIM — Bolloré (DIRECTV) 

(Sprawa T-718/13) 

(2014/C 71/44) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stany 
Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat F. Valentin) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Bolloré 
SA (Érgue Gaberic, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 października 2013 r. 
w sprawie R 1812/2012-2 i stosownie potwierdzenie 
ważności spornego znaku towarowego. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: słowny znak 
towarowy „DIRECTV” dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 38, 
41 i 42 — wspólnotowy znak towarowy nr 1 163 138 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: druga strona postępowania przed Izbą Odwo 
ławczą 

Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie częściowego wygaś
nięcia prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji i stwier
dzenie wygaśnięcia prawa do znaku w całości 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 15 rozporządzenia nr 
207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2013 r. — Gat 
Microencapsulation przeciwko OHIM — BASF (KARIS) 

(Sprawa T-720/13) 

(2014/C 71/45) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austria) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Soler Lerma i M.C. March Cabrel
les) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: BASF SE 
(Ludwigshafen nad Renem, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w 
jakim odwołanie wniesione przez wnoszącą odwołanie/ska
rżącą zostało oddalone; 

— obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Gat Microencapsulation 
AG 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„KARIS” dla wykazu towarów i usług z klas 1, 5 i 35 

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

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Wspól
notowy znak towarowy „CARYX” dla towarów z klas 1 i 5; 
międzynarodowy znak towarowy „CARYX” dla towarów z klas 
1 i 5; węgierski, włoski i zarejestrowany w Beneluksie znak 
towarowy „AKRIS” dla towarów z klasy 5 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie zgłoszenia wspólnoto
wego znaku towarowego
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Decyzja Izby Odwoławczej: Częściowe oddalenie sprzeciwu 

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

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2014 r. — Mogyi 
przeciwko OHMI (Just crunch it…) 

(Sprawa T-8/14) 

(2014/C 71/46) 

Język postępowania: węgierski 

Strony 

Strona skarżąca: Mogyi Kft. (Csávoly, Węgry) (przedstawiciel: 
adwokat Zs. Klauber) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— nakazanie publikacji zgłoszenia znaku towarowego poza 
częścią dotyczącą „chleba, wyrobów cukierniczych i słody
czy” (klasa 30) oraz „ziaren i produktów rolnych” (klasa 31) 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„Just crunch it…” dla towarów i usług z klas 29, 30, 31 i 35 
— zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 
10 713 485 

Decyzja eksperta: częściowe odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie zaskarżonej 
decyzji decyzją nr R 1921/2012-1 

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

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2014 r. — Mogyi 
przeciwko OHMI (Just crunch it…) 

(Sprawa T-9/14) 

(2014/C 71/47) 

Język postępowania: węgierski 

Strony 

Strona skarżąca: Mogyi Kft. (Csávoly, Węgry) (przedstawiciel: 
adwokat Zs. Klauber) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— nakazanie publikacji zgłoszenia znaku towarowego poza 
częścią dotyczącą „chleba, wyrobów cukierniczych i słody
czy” (klasa 30) oraz „ziaren i produktów rolnych” (klasa 31) 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Just crunch it…” dla towarów i 
usług z klas 29, 30, 31 i 35 — zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego nr 10 716 711 

Decyzja eksperta: częściowe odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie zaskarżonej 
decyzji decyzją nr R 1922/2012-1 

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

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2014 r. — Węgry 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-13/14) 

(2014/C 71/48) 

Język postępowania: węgierski 

Strony 

Strona skarżąca: Węgry (przedstawiciele: M.Z. Fehér y K. Szíjjártó, 
pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 
C(2013) 7136 final z dnia 31 października 2013 r. doty
czącej częściowego zwrotu państwowej pomocy finansowej 
przyznanej organizacjom producentów w odniesieniu do 
programów operacyjnych realizowanych na Węgrzech w 
2011 r. 

— Obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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