
Skarga wniesiona w dniu 19 września 2003 r. przez
Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H. przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(znaki towarowe i wzory)

(Sprawa T-322/03)

(2005/C 6/73)

(Język, w którym sporządzono skargę: niemiecki)

W dniu 19 września 2003 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Telefon und Buch
Verlagsgesellschaft m.b.H., z siedzibą w Salzburgu (Austria),
reprezentowanej przez adwokata H. G. Zeinera, przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był
również HEROLD Business Data GmbH & Co. KG (wcześniej –
Harold Business Data AG), z siedzibą w Mödling, Austria.
Telefon und Buch Verlaggesellschaft m.b.H. wnosi do Sądu
Pierwszej Instancji o:

— zmianę decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa-
rowe i wzory) z dnia 19 czerwca 2003 r. w sprawach
połączonych R 580/2001 i R 592/2001 w ten sposób,
żeby wniosek o stwierdzenie nieważności wspólnotowego
znaku towarowego WEISSE SEITEN zgłoszonego pod
numerem 371.096 odrzucić w całości;

— ewentualnie, stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 19
czerwca 2003 r. w sprawach połączonych R 580/2001 i R
592/2001 i zobowiązanie Urzędu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) do
wydania po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania
uzupełniającego nowej decyzji i odrzucenie w całości
wniosku o stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku
towarowego WEISSE SEITEN zgłoszonego pod numerem
371.096; obciążenie strony pozwanej kosztami poniesio-
nymi przez stronę skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspól-
notowy znak towarowy,
względem którego
złożony został wniosek
o stwierdzenie nieważ-
ności:

Słowny znak towarowy „WEISSE
SEITEN” dla towarów i usług z
klas 9, 16, 41 i 42 – wspólnotowy
znak towarowy nr 371.096

Właściciel wspólnoto-
wego znaku towaro-
wego:

Strona skarżąca

Wnioskujący o stwier-
dzenie nieważności
wspólnotowego znaku
towarowego:

HEROLD Business Data GmbH &
Co. KG

Decyzja Wydziału Unie-
ważnień:

Częściowe stwierdzenie nieważ-
ności wspólnotowego znaku towa-
rowego w odniesieniu do spisów
telefonicznych według nazwisk w
formie drukowanej lub na
mediach elektronicznych (klasy 9 i
16), jak również w odniesieniu do
wydania książkowego tychże
spisów telefonicznych według
nazwisk (klasa 41)

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania

Podniesione zarzuty: — Zarejestrowany znak towa-
rowy posiada charakter odróż-
niający w znaczeniu art. 7 ust.
1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 40/94.

— Zarejestrowany znak towa-
rowy nie posiada charakteru
opisowego w rozumieniu art.
7 ust. 1 lit. c) dla żadnego z
towarów lub usług zawartych
w spisie towarów i usług.

— Zarejestrowany znak towa-
rowy nie stanowi oznaczenia
używanego zwyczajowo w
rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. d).

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2004 r. przez Heus-
chen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-382/04)

(2005/C 6/74)

(Język postępowania: niderlandzki)

W dniu 23 września 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Heuschen & Schrouff
Oriental Foods Trading BV Dz siedzibą w Landgraaf (Nider-
landy) reprezentowanej przez Hendrika Cornelisa De Bie, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 17 czerwca
2004 r. (REM 19/2002), w zakresie, w którym uznaje ona
wniosek o umorzenie [należności] za bezzasadny;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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