
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) (przedstawiciele: I. de Medrano Cabal-
lero, pełnomocnik, wspierany przez D. Waelbroecka, adwokata)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji OHIM z dnia 7 lipca 2004 r. oddala-
jącej zażalenie skarżącego z dnia 11 marca 2004 r., decyzji z
dnia 15 grudnia 2003 r. ustalającej łączny kapitał punktowy
punktów za zasługi przyznanych skarżącemu w postępowaniu
w sprawie awansowania za 2003 r., a także opinii komitetu
parytetowego ds. ocen z dnia 12 grudnia 2003 r.

Sentencja wyroku

1) Decyzja OHIM z dnia 15 grudnia 2003 r. o ostatecznym przy-
znaniu skarżącemu punktów za zasługi w ramach postępowania w
sprawie awansowania za rok 2003 r. oraz decyzja OHIM z dnia
7 lipca 2004 r. oddalająca zażalenie skarżącego z dnia 11 marca
2004 r. zostają uchylone w części, w jakiej oznacza potwierdzenie
usunięcie reszty punktów za zasługi skarżącego, tak jak to stwier-
dzono w decyzji PERS-PROM-39-03rev1 w sprawie awansowania
z dnia 30 marca 2004 r.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) OHIM zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. —
Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM —

TDK Kabushiki Kaisha (TDK)

(Sprawa T-477/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego TDK — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy
znak towarowy TDK — Wcześniejsze graficzne lub słowne
krajowe znaki towarowe TDK — Względna podstawa odmowy
rejestracji — Renoma — Nienależna korzyść czerpana
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku
towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/

94)

(2007/C 82/77)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande,
Dania) (przedstawiciel: adwokat C. Barret Christiansen)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele:
S. Laitinen it G. Schneider, pełnomocnicy)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również,
interwenient przed Sądem: TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)
(Tokio, Japonia) (przedstawiciel: A. Norris, barrister)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
7 października 2004 r. (sprawa R-364/2003-1), dotyczącą
postępowania w sprawie sprzeciwu między TDK Kabushiki
Kaisha (TDK Corp.) a Aktieselskabet af 21. november 2001.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca, Aktieselskabet af 21. november 2001, zostaje obciążona
kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 69 z 19.3.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 lutego 2007 r. —
Bodegas Franco-Españolas przeciwko OHIM — Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL)

(Sprawa T-501/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego ROYAL — Wcześniejszy słowny wspólnotowy
znak towarowy ROYAL FEITORIA — Względna podstawa
odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)

nr 40/94)

(2007/C 82/78)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Bodegas Franco-Españolas, SA (Logroño, Hisz-
pania) (przedstawiciel: adwokat E. López Camba)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA
(Real Companhia Velha) (Vila Nova de Gaia, Portugalia) (przed-
stawiciel: adwokat D. Martins Pereira)
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