
Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„half-smiley” dla towarów z klas 14, 18 i 25 — zgłoszenie
nr 893 580.

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu do wszyst-
kich towarów.

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania.

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady nr 40/94, jako że znak nabył minimalny poziom charak-
teru odróżniającego wymagany dla jego rejestracji.

Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2008 r. — Ferrero
przeciwko OHIM — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

(Sprawa T-140/08)

(2008/C 142/63)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ferrero SpA (Alba, Włochy) (przedstawiciele:
adwokaci C. Gielen i F. Jacobacci)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Tirol Milch rGmbH (Innsbruck, Austria)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 30 stycznia 2008 r. w
sprawie R 628/2007-2;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy złożony z
wyrazów „TiMi KINDERJOGHURT” dla towarów z klasy 29 —

zgłoszenie nr 792 978.

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Tirol Milch
reg. Gen. mbH.

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
skarżąca.

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie spornego znaku
towarowego.

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Unieważ-
nień i oddalenie wniosku o unieważnienie.

Podniesione zarzuty: Izba Odwoławcza nieprawidłowo uznała, że
wcześniejsze decyzje ostateczne skierowane do tych samych
stron i dotyczące tego samego znaku towarowego są wiążące w
późniejszej sprawie o unieważnienie znaku przed Wydziałem
Unieważnień i Izbą Odwoławczą. Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b)
i art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady nr 40/94, jako że sporny
znak towarowy wykazuje podobieństwo do znaku wcześniej-
szego.

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2008 r. — Republika
Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i EPSO

(Sprawa T-142/08)

(2008/C 142/64)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentili,
avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich, Urząd Doboru
Kadr Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności ogłoszeń o konkursach otwartych
EPSO/AD/116/08 (grupa zaszeregowania AD8) oraz EPSO/
AD/117/08 (grupa zaszeregowania AD11), zorganizowa-
nych w celu utworzenia listy rezerwowej na 30 stanowisk
administratorów (grupa zaszeregowania AD 8) oraz
20 stanowisk głównych administratorów (grupa zaszerego-
wania AD 11) w dziedzinie zwalczania nadużyć finanso-
wych;

— Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym
EPSO/AST/45/08 (grupa zaszeregowania AST4), zorganizo-
wanym w celu utworzenia listy rezerwowej na 30 stanowisk
asystentek/asystentów (grupa zaszeregowania AST4) w dzie-
dzinie zwalczania nadużyć finansowych.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są podobne do tych podniesionych
w sprawie T-117/08, Włochy przeciwko Komisji (1).

(1) Dotychczas nie ogłoszono komunikatu w Dzienniku Urzędowym.
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