
Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że w ramach
wspomnianej procedury przetargowej DG ds. Podatków i Unii
Celnej naruszyła przepisy postępowania ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i przepisach wykonawczych do
tego rozporządzenia, co spowodowało nierówne traktowanie
oferentów i naruszenie zasady przejrzystości i dobrej admini-
stracji. Ponadto decyzja DG ds. Podatków i Unii Celnej
zawierała oczywisty błąd w ocenie i zdaniem skarżącej,
wykraczał znacznie poza zakres swobodnego uznania przysłu-
gujący europejskim instytucjom w zakresie wyboru oferentów.

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2006 r. — Casa
Editorial El Tiempo przeciwko OHIM — Instituto

Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)

(Sprawa T-233/06)

(2006/C 261/43)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Editorial El Tiempo SA (Bogota, Columbia)
(przedstawiciel: adwokat A. Fernández Lerroux)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Instituto Nacional de Meteorología

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoła-
wczej OHIM z dnia 22 czerwca 2006 r. wydanej w sprawie
R-760/2005-4;

— obciążenie strony pozwanej i uczestnika postępowania
przed Izbą Odwoławczą kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Casa Editorial El Tiempo
SA

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„EL TIEMPO” (zgłoszenie nr 1685056) dla towarów i usług z
klasy 16, 35, 38 i 41

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Instituto Nacional de Meteorología

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowe
słowne znaki towarowe: „EL TIEMPO” dla publikacji (niezarejes-
trowany, lecz powszechnie znany), „TELETIEMPO” dla towarów
z klasy 16 (nr 1902923) i usług z klasy 38 (nr 2217494 oraz

„TELETIEMPO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA”
dla usług z klasy 35 (nr 2217493) i 41 (nr 2217492)

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu i odrzu-
cenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie sprzeciwu w stosunku do
następujących usług: „reklama; zarządzanie w działalności
handlowej; administrowanie w działalności handlowej; prace
biurowe” (klasa 35) i „rozrywka; działalność sportowa i kultu-
ralna” (klasa 41)

Podniesione zarzuty: niewłaściwe zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Torresan
przeciwko OHIM — Klosterbrauerei Weissenohe

(CANNABIS)

(Sprawa T-234/06)

(2006/C 261/44)

Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Giampietro Torresan (Schonenfels, Szwajcaria)
(przedstawiciel: adwokat Gianluca Recher)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
z dnia 29 czerwca 2006 r. wydanej w postępowaniu R
517/2005-2, o której powiadomiono za pośrednictwem
telefaksu, i utrzymanie w mocy rejestracji wspólnotowego
znaku towarowego CANNABIS dla klas 32-33;

— zasądzenie w każdym razie kosztów całego postępowania,
nie wyłączając kosztów związanych z postępowaniem
przed obiema instancjami OHIM.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „CANNABIS”
(zgłoszenie nr 1.073.349) dla towarów i usług należących do
klas 32, 33 i 42.

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca
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