
Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2008 r. — Berliner
Institut für Vergleichende Sozialforschung przeciwko

Komisji

(Sprawa T-73/08)

(2008/C 107/54)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Berliner Institut für Vergleichende Sozialfor-
schung (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: B. Henning, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 26 listopada
2007 r. w sprawie żądania zwrotu kwoty 23 228,07 EUR w
ramach „Daphne Grant Agreement JLS/DAP/2004-1/080/
YC”;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W maju 2005 r. skarżący podpisał z Komisją umowę dotyczącą
wspierania projektu w ramach programu Dafne II (1). W nocie
debetowej z dnia 26 listopada 2007 r. Komisja zażądała od
skarżącego zwrotu części kwoty wypłaconej mu w ramach tej
umowy. W niniejszej skardze skarżący kwestionuje tę decyzję.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi po pierwsze, że
zaskarżona decyzja narusza obowiązek uzasadnienia. Po drugie
skarżący twierdzi, iż narusza ona zasadę sprawiedliwego
procesu, ponieważ skarżącemu nie został wyznaczony stosowny
termin na zajęcie stanowiska i dostarczenie dalszych doku-
mentów. W końcu skarżący podnosi, że zaskarżona decyzja
została wydana w oparciu o błędną ocenę stanu faktycznego.

(1) Decyzja nr 803/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. przyjmująca program działania Wspólnoty
(2004–2008) w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec
dzieci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup ryzyka
(program Dafne II) (Dz.U. L 143, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2008 r. — JOOP!
przeciwko OHIM

(Sprawa T-75/08)

(2008/C 107/55)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: JOOP! GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawi-
ciele: adwokaci H. Schmidt-Hollburg i W. Möllering)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 26 listopada 2007 r. w
sprawie R 1134/2007-1

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„!” dla towarów z klas 14, 18 i 25 (zgłoszenie nr 5 332 184)

Decyzja eksperta: 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), ponieważ zgłoszony znak ma
charakter odróżniający i nie powinna mieć do niego zastoso-
wania konieczność pozostawienia do swobodnego używania.

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

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Baldesberger
przeciwko OHIM (kształt pincety)

(Sprawa T-78/08)

(2008/C 107/56)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Fides B. Baldesberger (Lugano, Szwajcaria)
(przedstawiciel: adwokat F. Nielsen)

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