
Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„TURBO DRILL” dla towarów z klas 6, 7, 8, 19 i 20 — zgło
szenie wspólnotowego znaku towarowego nr 11 695 145 

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 21 stycznia 2014 r. — 
Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen przeciwko 

OHIM (Lembergerland) 

(Sprawa T-55/14) 

(2014/C 78/32) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG 
(Vaihingen an der Enz, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. 
Steffan) 

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 14 listopada 2013 r. w sprawie R 566/2013-1 doty
czącej zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 
11 134 947; 

— w zakresie objętym decyzją Izby Odwoławczej z dnia 14 
listopada 2013 r. w sprawie R 566/2013-1 zobowiązanie 
pozwanego do dokonania rejestracji zgłoszonego znaku 
towarowego; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Lembergerland” dla towarów z klasy 33 ‒ zgłoszenie nr 
11 134 947 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia 
nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2014 r. — Iran 
Insurance przeciwko Radzie 

(Sprawa T-63/14) 

(2014/C 78/33) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (przed
stawiciel: adwokat D. Luff) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności pkt 2 załącznika do decyzji Rady 
2013/661/WPZiB z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniającej 
decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczają
cych wobec Iranu (Dz.U. L 306, s. 18); 

— stwierdzenie nieważności pkt 2 załącznika do rozporzą
dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1154/2013 z dnia 15 
listopada 2013 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia 
(UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (Dz.U. L 306, s. 3); 

— uznanie, że do skarżącej nie stosują się art. 20 ust. 1 lit. c) 
decyzji Rady 2010/413/WPZiB ( 1 ), zmieniony art. 1 pkt 7 
decyzji Rady 2012/35/WPZiB ( 2 ), oraz art. 23 ust. 2 lit. d) i 
art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 267/2012 ( 3 ) z dnia 23 
marca 2012 r.;
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