
Przedmiot

Stwierdzenie nieważności art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 3
dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w
sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur
nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkow-
skich (Dz.U. L 32 str. 13)

Sentencja

1) Artykuł 29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 3 dyrektywy Rady
2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania
statusu uchodźcy w państwach członkowskich są nieważne.

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Republika Francuska i Komisja Wspólnot Europejskich poniosą
swoje własne koszty.

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2008 r. —
Eurohypo AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-304/06) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Słowny
znak towarowy EUROHYPO — Bezwzględna podstawa
odmowy rejestracji — Znak towarowy pozbawiony charakteru

odróżniającego)

(2008/C 158/05)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Eurohypo AG (przedstawiciele: C. Rohnke
i M. Kloth, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: G.
Schneider i J. Weberndörfer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba)
z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie T-439/04 Eurohypo AG prze-
ciwko OHIM, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie
nieważności decyzji odrzucającej wniosek o rejestrację słownego
znaku towarowego „EUROHYPO” dla usług należących do

klasy 36 — Charakter odróżniający znaku towarowego składają-
cego się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć
do oznaczania cech usługi

Sentencja

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia
3 maja 2006 r. w sprawie T-439/04 Eurohypo przeciwko OHIM
(EUROHYPO) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd Pierwszej
Instancji Wspólnot Europejskich orzekł, że Czwarta Izba Odwoław-
cza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozpo-
rządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r.,
odmawiając w drodze decyzji z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie
R 829/2002-4 rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku
towarowego syntagmy EUROHYPO dla usług z zakresu „spraw
finansowych; spraw monetarnych; spraw nieruchomości, usług
finansowych, finansowania […]”, należących do klasy 36
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynaro-
dowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków
z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

2) Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 6 sierpnia 2004 r. zostaje oddalona.

3) Wnosząca odwołanie zostaje obciążona kosztami postępowania
w dwóch instancjach.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Danske

Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet

(Sprawa C-491/06) (1)

(Dyrektywa 91/628/EWG — Ochrona zwierząt podczas trans-
portu — Transpozycja — Swoboda uznania — Trzoda
chlewna — Przewóz zwierząt trwający ponad osiem godzin —
Wysokość minimalna każdego pokładu pojazdu — Gęstość

załadunku)

(2008/C 158/06)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Vestre Landsret
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