
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-
Niehuus.

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy
wykładni art. 2 ust. 3 i art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko
niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin
Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych
towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i
rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finanso-
wych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (Dz. U. L 139,
str. 9) — Zakaz udostępniania zasobów gospodarczych osobom
wymienionym w załączniku I — Odmowa dokonania wpisu
w księdze wieczystej niezbędnego do przeniesienia własności
nieruchomości w następstwie umowy kupna zawartej przed
wpisaniem kupującego do załącznika I

Sentencja

Wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja
2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skie-
rowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z
Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych
towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozsze-
rzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odnie-
sieniu do talibów w Afganistanie należy dokonywać w ten sposób, że w
sytuacji, gdy zarówno umowa sprzedaży nieruchomości, jak i porozu-
mienie o przeniesieniu własności zostały zawarte przed dniem umie-
szczenia nabywcy w wykazie figurującym w załączniku I do tego rozpo-
rządzenia oraz cena sprzedaży również została uiszczona przed tą datą,
przepis ten zabrania dokonania po tym dniu, na podstawie tej umowy,
ostatecznego wpisu przeniesienia własności do księgi wieczystej.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 4 października 2007 r.
— Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-144/06 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Odmowa
rejestracji — Graficzny znak towarowy — Przedstawienie
prostokątnej tabletki w kolorze czerwono-białym z niebieskim

środkiem o owalnym kształcie — Charakter odróżniający)

(2007/C 297/14)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Henkel KGaA (przedstawiciel: C. Osterrieth,
Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
G. Schneider, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z
dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie T-398/04 Henkel KgaA
przeciwko OHIM, w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie
nieważności przeciwko decyzji odmawiającej rejestracji trójwy-
miarowego znaku towarowego dla towarów detergentowych
przedstawiającego się w kształcie prostokątnej tabletki w
kolorze czerwono-białym z niebieskim środkiem o owalnym
kształcie — Trójwymiarowy znak towarowy składający się
z kształtu produktu — Charakter odróżniający znaku towaro-
wego

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Henkel KGaA zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 121 z 20.5.2006.
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