
Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady (WE) nr 40/94

Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2007 r. — ITT Manu-
facturing Enterprises przeciwko OHIM — ITT Trademark

& Trade (I.T.T.)

(Sprawa T-231/07)

(2007/C 199/83)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: ITT Manufacturing Enterprises Inc. (Wilmington,
Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: F. Delord, Solicitor)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była
również: ITT Trademark & Trade GmbH (Monachium, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, utrzymanie
decyzji nr 565/2005 i obciążenie OHIM kosztami postępo-
wania;

— tytułem żądania ewentualnego, zmiana zaskarżonej decyzji,
utrzymanie w mocy decyzji nr 565/2005 i obciążenie OHIM
kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: ITT Trademark & Trade
GmbH

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny wspólnotowy znak
towarowy „ITT” dla towarów i usług z klas 7, 9 i 11 — zgło-
szenie nr 1 152 339

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
ITT Manufacturing Enterprises Inc.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzne
krajowe znaki towarowe jak również powszechnie znane nieza-
rejestrowane znaki towarowe używane w działalności handlowej
we Wspólnocie zawierające lub składające się z elementów „ITT”
dla towarów i usług należących do wielu klas

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: skarżąca kwestionuje ustalenia Izby
Odwoławczej zgodnie z którymi Wydział Sprzeciwów oparł
swoją decyzję na nieprawidłowym znaku towarowym

Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2007 r. — Hiszpania prze-
ciwko Komisji

(Sprawa T-232/07)

(2007/C 199/84)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díez
Abad)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym
EPSO/AD/95/07 opublikowanego przez Europejski Urząd
Doboru Kadr (EPSO) w Dz.U. UE C 103 A z dnia 8 maja
2007 r.

— Nakazanie Komisji, by wszystkie ogłoszenia o konkursach
organizowanych w celu naboru na stanowiska w europej-
skiej służbie publicznej były publikowane w Dzienniku
Urzędowym we wszystkich językach.

— Zarządzenie połączenia niniejszej sprawy ze sprawą
T-156/07.

— Obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są praktycznie identyczne jak w
sprawie T-156/07 Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji (1).

(1) Dz.U. C 140, 23.6.2007 r., str. 1.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 czerwca
2007 r. — Multikauf Warenhandelsgesellschaft przeciwko

OHMI — DEMO Holding (webmulti)

(Sprawa T-395/05) (1)

(2007/C 199/85)

Język postępowania: niemiecki

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 48 z 25.2.2006.
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