
— wydanie w zamian postanowienia stwierdzającego, że
wniosek o przywrócenie do stanu poprzedniego został
złożony w terminie przewidzianym w art. 78 ust. 2;

— przekazanie sprawy do Czwartej Izby Odwoławczej w celu
ponownego rozpatrzenia kwestii merytorycznej czy zacho-
wano należytą staranność przy przedłużeniu ochrony rozpa-
trywanego znaku towarowego;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny wspólnotowy
znak towarowy „QWIK TUNE” dla towarów i usług z klas 9 i
15 — zgłoszenie nr 117 994

Decyzja Wydziału Administracji Znakami Towarowymi i Prawnego:
odrzucenie wniosku o przywrócenie do stanu poprzedniego
oraz uznanie tego znaku towarowego za unieważniony

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania oraz uznanie
wniosku o przywrócenie do stanu poprzedniego za niezłożony

Podniesione zarzuty: zarzuty i główne argumenty, na których
opiera się skarżąca są identyczne bądź podobne do tych, na
które powołano się w wyroku w sprawie T-20/08 Evets prze-
ciwko OHIM (DANELECTRO)

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2008 r. — Weldebräu
przeciwko OHIM — Kofola Holding (Kształt butelki)

(Sprawa T-24/08)

(2008/C 64/100)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Weldebräu GmbH & Co. KG (Plankstadt,
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Göpfert)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Kofola Holding a.s. (Ostrawa, Republika Czeska)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji R 1096/2006-4 Czwartej
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 listopada 2007 r.

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Kofola Holding a.s.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak towa-
rowy „kształt butelki” dla towarów z klas 30, 32 i 33 (zgło-
szenie nr 003 367 539)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Trójwymia-
rowy znak towarowy „kształt butelki” dla towarów z klas 21, 32
i 33 (wspólnotowy znak towarowy nr 000 690 016)

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1), ponieważ zakresie w jakim w przypadku
rozpatrywanych znaków stwierdzono prawdopodobieństwo
wprowadzenia rozpatrywanych błąd.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2008 r. — Katjes
Fassin przeciwko OHIM (Yoghurt-Gums)

(Sprawa T-25/08)

(2008/C 64/101)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich,
Niemcy) (przedstawiciel: R. Uecker, Rechtsanwalt)

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

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej z dnia 25 października 2007 r. (sprawa R 1322/2006-4);

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
„Yoghurt-Gums” dla towarów z klas 29, 30, 32 (zgłoszenie
nr 4 929 808)

Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1) w odniesieniu do towarów z klasy 30,
które nie stanowiły przedmiotu postępowania.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1).

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia
2008 r. — Fédération Internationale des Maisons de

l'Europe przeciwko Komisji

(Sprawa T-417/03) (1)

(2008/C 64/102)

Język postępowania: francuski

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 59 z 6.3.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 listopada
2007 r. — Microsoft przeciwko Komisji

(Sprawa T-313/05) (1)

(2008/C 64/103)

Język postępowania: angielski

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.
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