
Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie F-38/06
Bianchi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia
Zawodowego, wniesione w dniu 4 września 2007 r. przez

Irène Bianchi

(Sprawa T-338/07 P)

(2007/C 269/102)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Irène Bianchi (Turyn, Włochy) (przedsta-
wiciel: M.-A. Lucas, adwokat)

Druga strona postępowania: Europejska Fundacja Kształcenia
Zawodowego

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku drugiej izby Sądu do spraw Służby
Publicznej wydanego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie
F-38/06,

— uznanie żądań podnoszonych przez wnosząca odwołanie w
postępowaniu w pierwszej instancji;

— obciążenie Europejskiej Fundacji Kształcenia Zawodowego
kosztami postępowania w obydwu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania wnosząca odwołanie podnosi, że
Sąd do spraw Służby Publicznej nie wziął pod uwagę lub zniek-
ształcił pewne okoliczności stanu faktycznego, co doprowadziło
do błędnej oceny stanu faktycznego i naruszenia art. 25 ust. 2
oraz art. 26 regulaminu pracowniczego. Wnosząca odwołanie
podnosi w szczególności, że zniekształcając przedstawione
przez nią dowody Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył
prawo wspólnotowe, a szczególności przepisy proceduralne. W
końcu wnosząca odwołanie podnosi zarzut dotyczący naru-
szenia obowiązku uzasadnienia i naruszenia prawa w wyniku
braku wzięcia pod uwagę lub zniekształcenia okoliczności stanu
faktycznego lub przedstawionych przez wnoszącą odwołanie
dowodów oraz niewłaściwej oceny stanu faktycznego.

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2007 r. — Juwel
Aquarium przeciwko OHIM — Potschak — Bavaria Aqua-

ristik (Panorama)

(Sprawa T-339/07)

(2007/C 269/103)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Juwel Aquarium GmbH & Co. KG (Rotenburg,
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci D. Jestaedt i G. Rother)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Christian Potschak — Bavaria Aquaristik

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 28 czerwca 2007 r. w
sprawie R 2142006-1;

— odrzucenie złożonego przez pozostałego uczestnika postę-
powania wniosku o unieważnienie wspólnotowego znaku
towarowego „Panorama” (wspólnotowy znak towarowy
nr 2 771 087);

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: Słowny znak towarowy „Panorama” dla
towarów z klas 11, 16 i 20 (wspólnotowy znak towarowy
nr 2 771 087)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Strona skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
Christian Potschak — Bavaria Aquaristik

Decyzja Wydziału Unieważnień: Odrzucenie wniosku o unieważ-
nienie

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Unieważ-
nień i częściowe unieważnienie wspólnotowego znaku towaro-
wego

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1), ponieważ wspólnotowy znak towarowy
„Panorama” nie ma charakteru czysto opisowego. Ponadto ozna-
czenie „Panorama” nie stało się zwyczajowe w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 40/94 i nie stanowi zwyk-
łego pojęcia rodzajowego.

(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 4 września 2007 r. — Evropaïki
Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-340/07)

(2007/C 269/104)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki (Ateny, Grecja) (przedsta-
wiciel: N. Korogiannakis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

10.11.2007 C 269/57Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


