
Żądania strony skarżącej

— uznanie niniejszej skargi wraz z załącznikami za niedopusz-
czalną;

— stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej (pkt 1,
2 i 3 rozstrzygnięcia) w zakresie, w jakim uchylono w niej
zakwestionowaną decyzję, odrzucono zgłoszenie w odnie-
sieniu do wszystkich zakwestionowanych towarów i obcią-
żono zgłaszającego kosztami poniesionymi przez wnoszą-
cego sprzeciw w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz w
postępowaniu odwoławczym;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
składający się z czarnego łuku pochylonego w prawą stronę
(zgłoszenie nr 3.388.097) dla towarów z klas 18 i 25.

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Camper S.L.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Trójwymia-
rowy krajowy hiszpański znak towarowy przedstawiający kształt
buta dla towarów z klasy 25, seria graficznych krajowych angiel-
skich znaków towarowych, które przedstawiają pochylone łuki o
różnym kształcie, dla towarów z klasy 25, a także dwa graficzne
wspólnotowe znaki towarowe, również w postaci łuku, dla
towarów z klasy 18.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe odrzucenie sprzeciwu.

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzu-
cenie zgłoszenia.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
oraz naruszenie art. 73 tego rozporządzenia.

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2007 r. — Hansgrohe
AG. przeciwko OHIM

(Sprawa T-307/07)

(2007/C 235/44)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Hansgrohe AG (Schiltach, Niemcy) (przedstawi-
ciele: adwokaci S. Weidert i J. Zehnsdorf)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności Pierwszej Izby Odwoławczej
OHIM wydanej w dniu 31 maja 2007 r. w sprawie R
1281/2006-1 dotyczącej zgłoszenia nr 4 869 319 wspólno-
towego znaku towarowego;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„AIRSHOWER” dla towarów z klasy 11 (zgłoszenie nr
4 869 319)

Decyzja eksperta: częściowe odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i lit. c) rozpo-
rządzenia (WE) nr 40/94 (1) z uwagi na to, że zgłoszone ozna-
czenie posiada charakter odróżniający i nie ma charakteru
opisowego

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2007 r. — Królestwo
Niderlandów przeciwko Komisji

(Sprawa T-309/07)

(2007/C 235/45)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele:
C. Wissels, M. de Grave i Y. de Vries, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji 2007/395 ze względu na
fakt, że Komisja uznała w tej decyzji, iż zatwierdzenie przez
nią niderlandzkich przepisów dotyczących zastosowań krót-
kołańcuchowych chlorowanych parafin, które nie są wymie-
nione w dyrektywie 2002/45/WE jest konieczne, zgodnie z
art. 95 ust. 6 WE, do utrzymania tych przepisów w mocy.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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