
Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o
unieważnienie: zarejestrowany wspólnotowy wzór „silnika spali-
nowego wewnętrznego spalania” — wzór wspólnotowy nr
000 163 290 — 0002.

Uprawniony do wzoru wspólnotowego: skarżąca.

Strona wnosząca o unieważnienie wzoru wspólnotowego: Honda
Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd.

Prawo do wzoru przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie:
zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych wzór dotyczący
„silnika spalinowego wewnętrznego spalania” — patent nr
D 282 071.

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważ-
nienie w całości.

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Unieważ-
nień i uznanie wzoru za nieważny.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 4 i 6 rozporządzenia Rady
(WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych.

Skarżąca twierdzi, że swoboda projektujących silniki spalinowe
ogranicza się do wzorów spełniających wymóg funkcjonalności.
Ponadto, z uwagi na to, że technologia w tym sektorze sięgnęła
prawie granic rozwoju, tym trudniej jest projektantom przed-
stawić alternatywę wywierającą zupełnie nowe całościowe
wrażenie, bez uszczerbku dla walorów funkcjonalnych. Skarżąca
uważa w związku z tym, że przy ocenie indywidualnego charak-
teru wzoru należy wziąć pod uwagę nawet najdrobniejsze szcze-
góły.

Skarżąca twierdzi dalej, że udało jej się jednak zachować walory
funkcjonalne i techniczne spornego wzoru, przy jednoczesnym
zapewnieniu jego istotnym składnikom indywidualnego charak-
teru.

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 19 października 2007 r. w sprawie
F-23/07 M przeciwko EMEA, wniesione w dniu 4 stycznia

2008 r. przez M

(Sprawa T-12/08 P)

(2008/C 64/95)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: M (Broxbourne, Zjednoczone Królestwo)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal,
avocats)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja ds. Leków (EMEA)

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej z
dnia 19 października 2007 r. w sprawie F-23/07 M prze-
ciwko Europejskiej Agencji ds. Leków;

— stwierdzenie nieważności decyzji Agencji z dnia
25 października 2006 r., ze względu na oddalenie na jej
podstawie wniosku z dnia 8 sierpnia 2006 r. o zwołanie
komitetu ds. inwalidztwa;

— stwierdzenie nieważności decyzji Agencji oddalającej
wniosek o odszkodowanie;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania w obu
instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

W swoim odwołaniu wnoszący odwołanie żąda uchylenia posta-
nowienia Sądu do spraw Służby Publicznej odrzucającego jako
niedopuszczalną skargę mającą za przedmiot stwierdzenie
nieważności decyzji z dnia 25 października 2006 r., na której
podstawie Europejska Agencja ds. Leków oddaliła jego wniosek
o zwołanie komitetu ds. inwalidztwa, jak również stwierdzenie
nieważności decyzji z dnia 31 stycznia 2007 r. oddalającej jego
wniosek o odszkodowanie.

W uzasadnieniu odwołania wnoszący odwołanie podnosi jeden
zarzut nieprzestrzegania przez Sąd do spraw Służby Publicznej
prawa wspólnotowego. Utrzymuje on, że Sąd dokonał błędnej
wykładni zakresu jego skargi w pierwszej instancji i w rezultacie
orzekł ultra petita. Twierdzi również, że Sąd naruszył art. 33
ust. 1 i 2 WZIP.

Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2008 r. — Perfetti
Van Melle przeciwko OHIM — Cloetta Fazer (CENTER

SHOCK)

(Sprawa T-16/08)

(2008/C 64/96)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Włochy) (przed-
stawiciele: adwokaci P. Perani i P. Pozzi)

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

8.3.2008 C 64/59Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


