
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. —
De Waele przeciwko OHIM (Kształt kiełbasy)

(Sprawa T-15/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towa-
rowy — Kształt kiełbasy — Bezwzględne podstawy odmowy
rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 178/58)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Wim De Waele (Brugia, Belgia) (Przedstawiciele:
adwokaci P. Maeyaert, S. Granata i R. Vermeire)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciel:
W. Verburg, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
16 listopada 2004 r. (sprawa R 820/2004-1), dotyczącą rejes-
tracji trójwymiarowego znaku towarowego w kształcie kiełbasy
w charakterze wspólnotowego znaku towarowego

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 maja
2006 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-241/03) (1)

(Urzędnicy — Przeniesienie — Mieszkanie służbowe —
Decyzja o dokonaniu przeprowadzki rzeczy osobistych skarżą-
cego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga odszko-

dowawcza — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

(2006/C 178/59)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (Przedsta-
wiciel: L. Garofalo avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: E. de March i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy oraz A.
Dal Ferro, avocat)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności pisma z dnia 15 paździer-
nika 2002 r. w sprawie przeprowadzki rzeczy osobistych
skarżącego z jego starego mieszkania służbowego w Angoli
oraz o naprawienie krzywdy wyrządzonej skarżącemu przez
treść tego pisma.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący pokryje koszty własne oraz koszty poniesione przez
Komisję.

(1) Dz.U. C 200 z 23.8.2003 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja
2006 r. — Teletech Holdings przeciwko OHIM — Teletech

International (TELETECH INTERNATIONAL)

(Sprawa T-194/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zakres obowiązku badania sprawy —
Konwersja zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na
zgłoszenie krajowego znaku towarowego — Artykuł 58

rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 178/60)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: TeleTech Holdings, Inc. (Denver, Kolorado,
Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: A. Goud i M. Blair, solici-
tors)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciel:
D. Botis, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, wystę-
pująca przed Sądem w charakterze interwenienta: Teletech Interna-
tional SA (Paryż, Francja) (Przedstawiciele: adwokaci J.F. Adelle i
F. Zimeray)
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Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
3 marca 2005 r. (R 497/2004-1), wydaną w związku
z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między TeleTech
Holdings, Inc. a Teletech International SA

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyłączeniem
kosztów poniesionych przez interwenienta.

3) Interwenient pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 171 z 9.7.2005

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2006 r. — Glaverbel
przeciwko OHIM (wzór stosowany na powierzchni

towarów)

(Sprawa T-141/06)

(2006/C 178/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Glaverbel SA (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele:
adwokaci S. Mus, T. Koerl)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) z dnia 1 marca 2006 r.
(sprawa R 0986/2004-4) w części, w jakiej odnosi się ona
do zakwestionowanych towarów oraz

— stwierdzenie, że w odniesieniu do zakwestionowanych
towarów został przedłożony wystarczający dowód, by

wykazać charakter odróżniający uzyskany na mocy art. 7
ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego, oraz że zgłoszenie wspólnotowego znaku
towarowego nr 003183068 uzyskało charakter odróż-
niający na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego,

— przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego
nr 003183068 do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) celem jego
dopuszczenia i publikacji,

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
składający się z wzoru stosowanego na powierzchni towarów
dla towarów z klas 19 i 21 (szkło nieobrobione lub wpółobro-
bione, szkło grawerowane, szkło okienne itp.) (zgłoszenie
wspólnotowego znaku towarowego nr 3 183 068)

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku
towarowego dla wszystkich towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Skarżąca podważa decyzję Izby Odwoła-
wczej jedynie w odniesieniu do niektórych towarów z klasy 21.
Skarżąca podnosi w tym zakresie naruszenie art. 7 ust. 3
rozporządzenia nr 40/94.

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — ECZG prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-142/06)

(2006/C 178/62)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. (Zielona
Góra, Polska) (Przedstawiciele: M. Powell, Solicitor, C. Arhold
i K. Struckmann, lawyers)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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