
Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 37 lit. b (iv) rozporządzenia nr 2868/95;

— Naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2015 r. – Grupo Bimbo/OHIM (Kształt batonów z czterema 
kółkami)

(Sprawa T-240/15)

(2015/C 236/60)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco)

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

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy (Kształt batonów z czterema kółkami) – 
zgłoszenie nr 12 551 867

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie R 1602/2014-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji jako niezgodnej z prawem i niespełniającej wymogów ustanowionych 
w obowiązujących przepisach dotyczących wspólnotowego znaku towarowego, orzeczenie wyrokiem zgodnie 
z wnioskiem zawartym w zgłoszeniu z uwagi na wystarczający samoistny charakter odróżniający zgłoszonego 
trójwymiarowego znaku towarowego i nakazanie dokonania wpisu do rejestru zgłoszenia trójwymiarowego znaku 
towarowego nr 12 551 867 dla klas 5, 29 i 30 klasyfikacji międzynarodowej w całości;

— nakazanie stronie, która wstąpi do postępowania, sprzeciwiając się żądaniom skargi, poniesienia kosztów honorariów 
adwokackich w związku z niniejszym postępowaniem i zwrotu opłaty za odwołanie wniesionej do OHIM oraz kosztów 
odpowiednich honorariów.

Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2015 r. – ACDA i in./Komisja

(Sprawa T-242/15)

(2015/C 236/61)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Automobile Club des Avocats – ACDA (Paryż, Francja); Organisation des Transporteurs Routiers Européens 
– OTRE (Bordeaux, Francja); Fédération française des motards en colère – FFMC (Paryż); Fédération française de 
motocyclisme (Paryż) i Union nationale des automobile clubs (Paryż) (przedstawiciel: adwokat M. Lesage)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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