
Zarzuty i główne argumenty:

Wpisany do rejestru
wspólnotowy znak
towarowy będący
przedmiotem wniosku
o unieważnienie:

Graficzny znak towarowy PAN
SPEZIALITÄTEN dla towarów z
klasy 30 (gotowe ciasto w proszku
dla pieczywa, ciast, pizzy itp.) —
wspólnotowy znak towarowy nr
382 374

Właściciel wspólnoto-
wego znaku towaro-
wego:

CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
INTERNATIONAL DIVISION

Strona wnosząca o
unieważnienie wspólno-
towego znaku towaro-
wego:

Skarżąca

Decyzja Wydziału Unie-
ważnień:

Odrzucenie wniosku o unieważ-
nienie

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania

Zarzuty: — — Zarejestrowany znak towa-
rowy nie posiada charakteru
odróżniającego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94

— Zarejestrowany znak towa-
rowy ma charakter opisowy i
tym samym nie podlega
ochronie na podstawie art. 7
ust. 1 lit. c) wspomnianego
rozporządzenia w odniesieniu
do tych towarów, które
zawierają zboże lub zostały
wytworzone z produktów
zbożowych. W stosunku do
towarów, które nie zawierają
zboża lub nie zostały wytwo-
rzone z produktów zbożo-
wych znak ten wprowadza w
błąd w rozumieniu art. 7 ust.
1 lit. g) rozporządzenia.

Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2005 r. przez Anke
Kröppelin przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa T-54/05)

(2005/C 193/48)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 28 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Anke Kröppelin
zamieszkałej w Brukseli (Belgia), reprezentowanej przez adwo-
katów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta
Coolena, Etienne Marchala i Jean-Noëla Louisa, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. uchylenie decyzji Rady oddalającej wniosek skarżącej o
uchylenie wydanej przez nią decyzji, w której odmówiono
przyznania skarżącej dodatku zagranicznego i związanych z
nim praw;

2. obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Podniesione przez skarżącą zarzuty są identyczne z zarzutami
podniesionymi przez nią w sprawie T-408/04 (1).

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004, str. 50.

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2005 r. przez Franky'ego
Callewaerta i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-192/05)

(2005/C 193/49)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 4 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Franky'ego Callewaerta, zamiesz-
kałego w Roeselare (Belgia), reprezentowanemu przez adwo-
katów Georgesa Vandersandena i Laure Levi przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnoszą do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie zakwalifikowania skarżących do grupy zaszerego-
wania określonej w dotyczących ich decyzjach o zatrud-
nieniu, w zakresie, w jakim zakwalifikowanie to zostało
dokonane na podstawie art. 12 ust. 3 załącznika XIII
nowego regulamin pracowniczego;
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