
Sentencja

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi.

2) Strona pozwana zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą.

(1) Dz.U. C 71 z 8.3.2014.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 20 czerwca 2014 r. – Wilders przeciwko Parlamentowi i Radzie

(Sprawa T-410/14 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Parlament Europejski — Akt dotyczący wyboru 
członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich — Zakaz łączenia mandatu 

członka Parlamentu Europejskiego z członkostwem w parlamencie krajowym (zakaz łączenia 
mandatów) — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Uchybienie wymogom formalnym — 

Oczywista niedopuszczalność skargi głównej — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/107)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Geert Wilders (przedstawiciele: adwokaci G. Knoops i C. Hamburger)

Strona pozwana: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej

Przedmiot

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zmierzających w istocie do umożliwienia skarżącemu złożenia 
ślubowania w charakterze członka Parlamentu Europejskiego, w sytuacji gdy nadal sprawuje on mandat członka 
parlamentu krajowego.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2014 r. – Établissement Amra przeciwko OHIM

(KJ KANGOO JUMPS XR)

(Sprawa T-390/14)

(2014/C 315/108)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Établissement Amra (Vaduz, Lichtenstein) (przedstawiciel: adwokat S. Rizzo)

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

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 10 marca 2014 r. w sprawie R 1511/2013-2 w całości;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Pozycyjny znak towarowy tworzony przez dolną sprężynę urządzenia do uprawiania 
sportu i ćwiczeń, zawierający elementy słowne „KJ KANGOO JUMPS XR” dla towarów z klasy 28 – zgłoszenie 
nr 11 726 494

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

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

Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2014 r. – Best-Lock (Europe) przeciwko OHIM – Lego Juris (kształt 
figurki zabawkowej)

(Sprawa T-395/14)

(2014/C 315/109)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat J. Becker)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Lego Juris A/S (Billund, Dania)

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 26 marca 2014 r. w sprawie R 1695/2013-4 i unieważnienie prawa do 
wspólnotowego znaku towarowego nr 50 518 w odniesieniu do klasy 28;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: trójwymiarowy znak 
towarowy w postaci figurki zabawkowej dla towarów klas 9, 25 i 28 – wspólnotowy znak towarowy nr 50 518

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Lego Juris A/S

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: bezwzględne podstawy stwierdzenia nieważności i zła wiara

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o stwierdzenie nieważności

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 52 w związku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) i w związku z art. 7 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 
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