
— zezwolenie na publikację wspólnotowego znaku towaro-
wego nr 4829321 dla wyżej wymienionych towarów oraz

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: wizerunek psa dla towarów
należących do klas 18, 25 i 31- zgłoszenie nr 4 829 321

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia znaku wspólnotowego

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji dla
„odzieży, obuwia, nakryć głowy; pasków” należących do klasy
25

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94 z uwagi na to, że zgłoszony znak towa-
rowy nie jest ani bezpośrednio, ani wyłącznie opisowy i ma
charakter w wystarczającym stopniu odróżniający.

Skarga wniesiona w dniu 15 września 2008 r. — Nadine
Trautwein Rolf Trautwein przeciwko OHIM (wizerunek

konia)

(Sprawa T-386/08)

(2008/C 313/67)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research
Development (Leopoldshöhe, Niemcy) (przedstawiciele: adwo-
kaci C. Czychowski, A. Nordemann i A. Dustmann)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji R 1730/2007-1 Pierwszej
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 7 lipca 2008 r. oraz uchy-
lenie decyzji eksperta z dnia 25 września 2007 r.;

— zezwolenie na publikację znaku wspólnotowego nr 4829354
oraz

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: wizerunek konia dla
towarów należących do klas 18, 25 i 31 — zgłoszenie
nr 4 829 354

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94 z uwagi na to, że zgłoszony znak towa-
rowy nie jest ani bezpośrednio, ani wyłącznie opisowy i ma
charakter w wystarczającym stopniu odróżniający.

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. —
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM

(Kształt zająca z czekolady)

(Sprawa T-395/08)

(2008/C 313/68)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
(Kilchberg, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci R. Lange,
E. Schalast i G. Hild)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 18 lipca 2008 r. (sprawa
R 419/2008-4);

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak towa-
rowy w kształcie zająca z czekolady dla towarów z klasy 30 —

zgłoszenie nr 3 664 372

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Zgłoszony znak towarowy jest niecodzienny,
jest zdolny do pełnienia funkcji wskazania pochodzenia
i wykazuje w wystarczającym stopniu charakter odróżniający

6.12.2008 C 313/37Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


