
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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