
Strony

Strona skarżąca: Research and Production Company MELT WATER UAB (Kłajpeda, Litwa) (przedstawiciel: adwokat 
V. Viešūnaitė)

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 OHIM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie R 494/2013-5 
i nakazanie OHIM zarejestrowania jako wspólnotowego znaku towarowego znaku „MELT WATER Original”, 
w odniesieniu do którego strona skarżąca, Research and Production Company MELT WATER UAB, wniosła o rejestrację 
(zgłoszenie nr 010 782 068);

— zasądzenie kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej, Research and Production Company MELT WATER UAB;

— nakazanie stronie pozwanej, OHIM, przedłożenia akt dotyczących postępowania w sprawie zgłoszenia do rejestracji 
wspólnotowego znaku towarowego (zgłoszenie nr 010 782 068).

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszająca wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Jasnoniebieski graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „MELT WATER 
Original” dla towarów z klasy 32 – zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 010 782 068

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 wraz z odnośnym 
orzecznictwem sądów Unii Europejskiej. 

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2014 r. – UAB MELT WATER przeciwko OHIM (Kształt 
butelki)

(Sprawa T-70/14)

(2014/C 112/63)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Research and Production Company MELT WATER UAB (Kłajpeda, Litwa) (przedstawiciel: adwokat 
V. Viešūnaitė)

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 OHIM z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie R 481/2013-5 
i nakazanie OHIM zarejestrowania jako wspólnotowego znaku towarowego znaku obejmującego kształt butelki, 
w odniesieniu do którego strona skarżąca, Research and Production Company MELT WATER UAB, wniosła o rejestrację 
(zgłoszenie nr 010 751 584);

— zasądzenie kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej, Research and Production Company MELT WATER UAB;

— nakazanie stronie pozwanej, OHIM, przedłożenia akt dotyczących postępowania w sprawie zgłoszenia do rejestracji 
wspólnotowego znaku towarowego (zgłoszenie nr 010 751 584).
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Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszająca wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak towarowy obejmujący kształt butelki dla towarów z klasy 32 – 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 010 751 584

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Artykuł 4 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 wraz z orzecznictwem sądów 
Unii Europejskiej. 

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. – Copernicus-Trademarks przeciwko OHIM – Maquet 
(LUCEO)

(Sprawa T-82/14)

(2014/C 112/64)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat F. Henkel)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Maquet GmbH & Co. KG (Rastatt, Niemcy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu:

— o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie R 2292/2012-4 i oddalenie wniosku o unieważnienie 
wspólnotowego znaku towarowego nr 8 554 974 LUCEO;

— posiłkowo, o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do Izby Odwoławczej celem 
ponownego rozpoznania;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Słowny znak towarowy 
LUCEO dla towarów z klas 10, 12 i 28 – wspólnotowy znak towarowy nr 8 554 974

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Maquet GmbH & Co. KG

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

Decyzja Wydziału Unieważnień: Uwzględnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
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