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C 24/9

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w
dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-437/11 Golden Balls
Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w
dniu 15 listopada 2013 r. przez Intra-Presse

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w
dniu 6 września 2013 r. w sprawach połączonych
T-289/11, T-290-11 i T-521/11, Deutsche Bahn AG i in.
przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 15
listopada 2013 r. przez Deutsche Bahn AG i in.

(Sprawa C-582/13 P)

(Sprawa C-583/13 P)

(2014/C 24/16)

(2014/C 24/17)

Język postępowania: angielski

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strony

Wnoszący odwołanie: Intra-Presse (przedstawiciel: P. Péters, advo
caat, adwokaci T. de Haan i M. Laborde)

Wnoszące odwołanie: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics
AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH,
DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesells
chaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (przedstawiciele: adwokaci W.
Deselaers, E. Venot i J. Brückner)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); Golden Balls Ltd

Inni uczestnicy postępowania: Komisja Europejska, Królestwo
Hiszpanii, Rada Unii Europejskiej, Urząd Nadzoru EFTA
Żądania wnoszącego odwołanie
— uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 16 września
2013 r. w sprawie T-437/11;

Żądania wnoszących odwołanie
— uchylenie wyroku Sądu z dnia 6 września 2013 r. w spra
wach połączonych T-289/11, T-290/11 i T-521/11;

— przekazanie sprawy Sądowi Unii Europejskiej celem wydania
orzeczenia w przedmiocie skargi wniesionej przez IntraPresse na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr
207/2009 (1)

— pozostawienie rozstrzygnięcia o kosztach do wydania
wyroku co do istoty.

Zarzuty i główne argumenty
Wnosząca odwołanie podnosi, że zaskarżony wyrok powinien
zostać uchylony z uwagi na poniższe względy.

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji: C(2011) 1774 z
dnia 14 marca 2011 r., C(2011) 2365 z dnia 30 marca
2011 r. i C(2011) 5230 z dnia 14 lipca 2011 r., nakazu
jących zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr
1/2003 kontrole w spółce Deutsche Bahn AG i w jej
wszystkich spółkach zależnych (sprawy COMP/39.678 i
COMP/39.731);

— obciążenie Komisji kosztami postępowania w pierwszej
instancji i kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty
Po pierwsze, Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr
207/2009, ponieważ w ramach zdefiniowania właściwego
kręgu odbiorców i oceny stopnia konceptualnego podobieństwa
między znakami dodał wymóg „intelektualnego procesu tłuma
czenia”, „rozpoczęcia od tłumaczenia” czy „wcześniejszego
tłumaczenia”. Po drugie, Sąd naruszył art. 8 ust. 5 rozporzą
dzenia nr 207/2009, ponieważ nie dokonał całościowej oceny,
a także nie rozpatrzył znaczenia renomy należącego do
wnoszącej odwołanie wcześniejszego znaku towarowego i nie
zbadał ewentualnego istnienia związku między omawianymi
znakami.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Wnoszące odwołanie opierają je na czterech zarzutach:

Po pierwsze, Sąd błędnie zinterpretował i zastosował prawo
podstawowe do nienaruszalności miru domowego lub jedno
znaczne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Czło
wieka. Właśnie w kontekście stopnia naruszenia prawa podsta
wowego i ryzyka nieodwracalnych szkód jest nieproporcjonalne,
gdy Komisja, która działa także jako organ dochodzeniowy i
dysponuje szerokim zakresem uprawnień, przeprowadza
kontrole bez uprzedniego upoważnienia sądowego.

Po drugie, Sąd błędnie zinterpretował i zastosował prawo
podstawowe do skutecznej ochrony prawnej. Sama kontrola
sądowa a posteriori w wypadku kontroli Komisji nie oferuje
zainteresowanym przedsiębiorstwom skutecznej ochrony praw
nej.

