
z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie odmowy oddelegowania
skarżącego na misję w celu udziału w dniu 7 grudnia 2001 r.
w uzgodnieniach dotyczących „zbiorczego pakietu projektów
zmian Regulaminu pracowniczego”, Sąd (pierwsza izba), w
składzie B. Vesterdorf, prezes, P. Mengozzi i M. E. Martins
Ribeiro, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał
w dniu 12 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Każda ze stron ponosi własne koszty, łącznie z kosztami postępo-
wania w sprawie środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie T-269/02 PepsiCo, Inc. przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego RUFFLES — Wcześniejszy krajowy znak towa-
rowy RIFFELS — Jeszcze wcześniejszy krajowy znak towa-
rowy RUFFLES — Współistnienie i równoważność krajowych

i wspólnotowych znaków towarowych)

(2005/C 155/23)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-269/02, PepsiCo, Inc., z siedzibą w Purchase,
New York (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwo-
kata E. Armija Chávarriego, przeciwko Urzędowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) (pełnomocnicy: początkowo J. Novais Gonçalves oraz
J. Crespo Carrillo, a następnie A. von Mühlendahl oraz J.
Novais Gonçalves), w której drugą stroną w postępowaniu
przed OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwe-
nienta, jest Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,
uprzednio Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, z
siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
M. Schaeffera, mającej za przedmiot skargę na decyzję pierw-
szej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 czerwca 2002 r.
(sprawa R 114/2000-1), wydaną w postępowaniu w sprawie
sprzeciwu, w którym stronami były PepsiCo, Inc. oraz Inters-
nack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Sąd (piąta izba), w

składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie;
sekretarz: J. Palacio González, główny administrator, wydał w
dniu 21 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżąca zostaje obciążona swoimi własnymi kosztami, a także
kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

3 Interwenient poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 261z 26.10.2002

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie T-273/02 Krüger GmbH & Co. KG przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

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

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego CALPICO — Wcześniejszy krajowy znak towa-
rowy CALYPSO — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia

(WE)nr 40/94 — Prawo do przedstawienia uwag)

(2005/C 155/24)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG, z siedzibą w
Bergisch Gladbach (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
S. von Petersdorffa-Campena, przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) (pełnomocnik: G. Schneider), w której drugą
stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, wystę-
pującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest Calpis
Co. Ltd, z siedzibą w Tokio (Japonia), reprezentowaną przez
adwokatów O. Jüngsta i M. Schorka, mającej za przedmiot
skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
25 czerwca 2002 r. (sprawa R 484/2000-1), wydaną w postę-
powaniu w sprawie sprzeciwu między Calpis Co. Ltd a Krüger
GmbH & Co. KG, Sąd (czwarta izba), w składzie: H. Legal,
prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekre-
tarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 20 kwietnia 2005
r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.
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