
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie T-396/02 August Storck KG przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(znaki towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towa-
rowy — Kształt cukierka — Bezwzględne podstawy odmowy
rejestracji — Art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 40/94 — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie

używania — Art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2005/C 19/47)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-396/02, August Storck KG, z siedzibą w Berlinie
(Niemcy), reprezentowanej przez adwokatów H. Wrage-Moken-
thina, T. Rehera, A. Heisego i I. Robra, z adresem do doręczeń
w Luksemburgu, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
(pełnomocnicy: Müller i G. Schneider), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 14 października 2002 r. (sprawa R
187/2001-4), odmawiającej rejestracji trójwymiarowego znaku
towarowego, na który składa się kształt cukierka koloru jasno-
brązowego, Sąd Pierwszej Instancji (czwarta izba), w składzie:
H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie; sekretarz:
B. Pastor, zastępca sekretarza, wydał w dniu 10 listopada
2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 55 z 8.3.2003.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie T-402/02 August Storck KG przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(znaki towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy
przedstawiający kształt zwiniętego opakowania dla cukierków
(kształt papierka od cukierka) — Cel zgłoszenia —
Bezwzględna podstawa odmowy — Art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Charakter odróżniający
uzyskany w następstwie używania — Art. 7 ust. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 — Prawo do przedstawienia swoich
uwag — Art. 73 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 —
Badanie stanu faktycznego z urzędu — Art. 74 ust. 1

rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2005/C 19/48)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-402/02, August Storck KG, z siedzibą w Berlinie
(Niemcy), reprezentowanej przez adwokatów H. Wrage-Moken-
thina, T. Rehera, A. Heisego i I. Robra, z adresem do doręczeń

w Luksemburgu, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
(pełnomocnicy: B. Müller i G. Schneider), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 18 października 2002 r. (sprawa R
0256/2001-2), odmawiającej rejestracji znaku towarowego
przedstawiającego zwinięte opakowanie (kształt papierka od
cukierka), Sąd Pierwszej Instancji (czwarta izba), w składzie:
H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie; sekretarz:
B. Pastor, zastępca sekretarza, wydał w dniu 10 listopada
2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona;

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 55 z 8.3.2003.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie T-116/03, Oreste Montalto przeciwko Radzie
Unii Europejskiej (1)

(Urzędnicy — Nabór — Członek personelu tymczasowego —
Ogłoszenie o wolnym stanowisku — Procedura naboru)

(2005/C 19/49)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-116/03, Oreste Montalto, urzędnik Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa-
rowe i wzory) (OHIM), zamieszkały w Alicante (Hiszpania),
reprezentowany przez adwokata G. Vandersandena, przeciwko
Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy: B. Hoff-Nielsen i
F. Anton), mającej za przedmiot, z jednej strony, skargę o
stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie mianowania dodatkowego przewodniczącego Izby
Odwoławczej, a tym samym przewodniczącego wydziału ds.
odwołań OHIM (Dz.U. 202, C 130, str. 2), z drugiej strony,
skargę odszkodowawczą, Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba), w
składzie P. Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i J. D. Cooke,
sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu
9 listopada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzyg-
niecie:
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