
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. —
Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) przeciwko Kaul GmbH,

Bayer AG

(Sprawa C-29/05 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie
w sprawie sprzeciwu — Przedstawienie nowych okoliczności
faktycznych i dowodów na poparcie odwołania wniesionego do

izby odwoławczej OHIM)

(2007/C 95/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele:
A. von Mühlendahl i G. Schneider, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Kaul GmbH (przedstawiciele:
G. Würtenberger i R. Kunze, Rechtsanwälte)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z
dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-164/02 Kaul przeciwko
OHIM i Bayer, w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji
Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 marca 2002 r.
(sprawa R 782/2000-3) dotyczącej postępowania w sprawie
sprzeciwu między Kaul GmbH a Bayer AG — Rozpatrywanie
sprzeciwu — Badanie okoliczności faktycznych przez izbę
odwoławczą — Zakres — Artykuł 43 ust. 2 i art. 74 ust. 2
rozporządzenia Rady nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1)

Sentencja

1) Uchyla się wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z
dnia 10 listopada 2004 r. wydany w sprawie T-164/02 Kaul
przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL).

2) Stwierdza się nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa
R 782/2000-3).

3) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania związanymi
zarówno z postępowaniem w pierwszej instancji jak i odwołaniem.

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 marca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven
— Niderlandy) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten
przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit

(Sprawa C-34/05) (1)

(Wspólnotowe systemy pomocy — Rozporządzenie (EWG)
nr 3887/92 — Sektor wołowiny — Rozporządzenie (WE)
nr 1254/1999 — Dostępny obszar uprawy paszowej —
Pojęcie — Specjalna premia — Warunki przyznania —

Obszar czasowo zalany w danym okresie)

(2007/C 95/09)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten

Strona pozwana: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

College van Beroep voor het bedrijfsleven — Wykładnia art. 12
ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (Dz.U. L 160, str. 21) i art. 2 ust. 1 lit. c) rozpo-
rządzenia Komisji (EWG) nr 3887/92 z dnia 23 grudnia 1992 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych
systemów pomocy (Dz.U. L 391, str. 36) — Dostępny obszar
uprawy — Obszar czasowo zalany w danym okresie

Sentencja

Artykuł 12 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny i art. 2 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 3887/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
niektórych wspólnotowych systemów pomocy należy interpretować w
taki sposób, że działka zadeklarowana jako obszar uprawy paszowej
może zostać uznana za „dostępną”, jeżeli po pierwsze jej wyłącznym
przeznaczeniem jest żywienie hodowanych tam zwierząt w trakcie
całego roku kalendarzowego, a po drugie mogła ona rzeczywiście służyć
żywieniu wspomnianych zwierząt podczas minimalnego okresu siedmiu
miesięcy w tym roku kalendarzowym, poczynając od daty ustalonej
w przepisach krajowych, przypadającej pomiędzy 1 stycznia a 31 marca,
nawet jeśli wspomina działka nie była zajmowana w nieprzerwany
sposób przez te zwierzęta, na przykład z powodu czasowego zalania.

(1) Dz.U. C 93 z 16.4.2005.
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