
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 listopada
2005 r. — Bustec Ireland przeciwko OHIM

(Sprawa T-218/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie
sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

(2006/C 48/66)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Bustec Ireland (Shanon, County Clare, Irlandia)
[Przedstawiciele: adwokaci E. Armijo Chávarri i A. Castán
Pérez-Gómez]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel:
J. García Murillo, przedstawiciel]

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Mustek, S.L. (Barcelona, Hiszpania)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22
marca 2005 r. (sprawa R 1125/2004-2) wydana
w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji wspól-
notowego znaku towarowego BUSTEC

Sentencja postanowienia

1) Umarza się postępowanie w sprawie.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 182 z 23.7.2005

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2005 r. —
Multikauf przeciwko OHIM

(Sprawa T-395/05)

(2006/C 48/67)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbH
(Kailling, Niemcy) [Przedstawiciel: M. Bahmann, Rechtsanwalt]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Demo Holding S.A. (Luksemburg, Luksemburg)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) z dnia 20 czerwca 2005 r.
w sprawie R 895/2004-1, doręczonej pełnomocnikowi
procesowemu skarżącej przez DHL w dniu 31 sierpnia
2005 r.,

— odrzucenie wniesionego w imieniu zainteresowanej osoby
trzeciej przez jej pełnomocnika procesowego w dniu 18
września 2001 r. sprzeciwu wobec rejestracji wspólnoto-
wego znaku towarowego nr 1841121 „webmulti”.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„webmulti” dla towarów z klas 3, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25 i 30
— zgłoszenie nr 1 841 121

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprze-
ciwie: Demo Holding S.A.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowne i
graficzne wspólnotowe, krajowe i międzynarodowe znaki towa-
rowe „WEB” dla towarów z klas 3, 9 i 25

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uznanie sprzeciwu i odrzucenie
zgłoszenia dla niektórych z towarów ujętych we wniosku o
rejestrację

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania skarżącej

Podniesione zarzuty: Znaki towarowe, na które powołano się w
sprzeciwie, nie są używane dla części towarów.

Skarga wniesiona w dniu14 listopada 2005 r. Eerola prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-410/05)

(2006/C 48/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eerola (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis oraz E. Marschal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji odmawiającej przyznania skarżą-
cemu dodatku zagranicznego przewidzianego w art. 4 ust.
1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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