
Po czwarte, strona skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naru-
szyła prawo, gdyż ustanowiła wymóg, że aby w stosunku do
znaku towarowego nie znajdowały zastosowania podstawy
wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94,
musi on zwracać uwagę i być fantazyjny lub kreatywny.

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2007 r. — gardeur
przeciwko OHIM — Blue Rose (g)

(Sprawa T-310/07)

(2007/C 247/59)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: gardeur AG (Mönchengladbach, Niemcy) (przed-
stawiciele: adwokaci A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Blue Rose Inc. (Nashville Tennessee, Stany Zjednoczone)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie R 878/2006-2, doty-
czącej wspólnotowego znaku towarowego nr 1153741 „g”
w części, w jakiej oddalono odwołanie w odniesieniu do
towarów z klasy 25,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Sądem i
nakazanie interwenientowi zapłaty kosztów postępowania
administracyjnego przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy przedstawia-
jący okrąg z wpisaną literą „g” dla towarów i usług należących
do klas 9, 25 i 41

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Blue Rose Inc.

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
Gardeur AG

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie-
ważnienie: Wspólnotowy graficzny znak towarowy przedstawia-
jący czarny kwadrat z wpisaną literą „g” dla towarów i usług
należących do klas 3, 18 i 25 — zgłoszenie nr 1153741

Decyzja Wydziału Unieważnień: Odrzucenie wniosku o unieważ-
nienie

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 4 i 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia nr 40/94.

Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r. — National
Association of Licensed Opencast Operators przeciwko

Komisji

(Sprawa T-318/07)

(2007/C 247/60)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: National Association of Licensed Opencast
Operators (Chester-le-Street, Zjednoczone Królestwo) (przedsta-
wiciele: H. Bracegirdle, solicitor, M. Hoskins i C. West, barristers)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 18 czerwca
2007 r.

— obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez skarżącą.
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