
— tytułem żądania ewentualnego — stwierdzenie nieważności
decyzji OHIM z dnia 3 września 2008 r. oraz ponowne
przekazanie zgłoszenia znaku nr 003 317 591 z następu-
jącą zawężoną listą towarów Urzędowi Harmonizacji w celu
nadania dalszego biegu postępowaniu rejestracyjnemu, jak
również obciążenie OHIM wszystkimi kosztami postępo-
wania spornego, w szczególności kosztami postępowania
przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak
„BECHER RUND” dla towarów w klasach 16, 17 i 20 (zgło-
szenie nr 3 317 591).

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1), ponieważ zgłoszony znak posiada charakter
odróżniający w niezbędnym zakresie.

(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 21 listopada 2008 r. — Mologen
przeciwko OHIM (dSLIM)

(Sprawa T-504/08)

(2009/C 44/86)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Mologen AG (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat C. Klages)

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

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej OHIM z dnia 17 września 2008 r. w sprawie
R 1077/2007-4;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„dSLIM” dla towarów i usług należących do klas 1, 5, 10, 42 i
44 (zgłoszenie nr 5 355 136).

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 znak nie jest pozbawiony
charakteru odróżniającego i nie posiada charakteru opisowego

(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 25 listopada 2008 r. — Nadine
Trautwein Rolf Trautwein przeciwko OHIM

(Sprawa T-505/08)

(2009/C 44/87)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and
Development (Leopoldshöhe, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat C. Czychowski)

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 17 września 2008 r. w
sprawie R 1733/2007-1, a także decyzji pierwszego
eksperta z dnia 17 października 2007 r. i zezwolenie na
publikację zgłoszenia znaku towarowego nr 4829347,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„Hunter” dla towarów należących do klas 18 i 25 (zgłoszenie
nr 4 829 347)

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 znak nie jest pozbawiony
charakteru odróżniającego i nie posiada charakteru opisowego

(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).
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