
Skarga wniesiona dnia 25 maja 2004r. przez Lancôme
Parfums et Beauté & Cie przeciwko Urzędowi Harmoni-

zacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(Sprawa T-185/04)

(2004/C 217/40)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 25 maja 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego wniesiona przez spółkę
Lancôme Parfums et Beauté & Cie, z siedzibą w Paryżu, repre-
zentowaną przez Muriel Antoine-Lalance, adwokata.

Stroną postępowania przed czwartą izbą odwoławczą była
również Jacqueline Baudon.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji czwartej izby odwoławczej OHIM z dnia
11 marca 2004 r. (sprawa R 0039/2002-4) dotyczącej
postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy spółką
Lancôme Parfums et Beauté & Cie i Jacqueline Baudon;

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty:

Wspólnotowy znak
towarowy będący
przedmiotem wniosku
o stwierdzenie nieważ-
ności:

Znak słowny AROMACOSME-
TIQUE- Wniosek nr 886 335, dla
towarów klasy 3 (produkty kosme-
tyczne, kosmetyki pielęgnacyjne
oraz kolorowe)

Właściciel znaku towa-
rowego będącego przed-
miotem wniosku o
stwierdzenie nieważ-
ności:

Spółka skarżąca

Wniosek o stwierdzenie
nieważności:

Jacqueline Bardon, właścicielka
francuskiego znaku słownego
„AROMACOSMETIQUE”,
nr 92/408 786 dla usług klasy 42
oraz nr 98/739 256 dla towarów
klasy 3 i 5

Decyzja wydziału ds.
unieważnień:

Stwierdzenie nieważności wspól-
notowego znaku towarowego
AROMACOSMETIQUE z powodu
prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd w związku z
podobieństwem do wcześniejszego
krajowego znaku towarowego

Decyzja izby odwoław-
czej

Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 61, 62, 73 oraz 79
rozporządzenia (WE) nr 40/94 w
sprawie wspólnotowego znaku
towarowego, art. 41 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej
oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności.

Skarga wniesiona dnia 24 maja 2004 r. przez Freixenet
S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego

(Sprawa T-188/04)

(2004/C 217/41)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 24 maja 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego przez Freixenet
S.A., z siedzibą w Sant Sadurní d'Anoia (Hiszpania), reprezen-
towaną przez Fernanda de Visschera, Emmanuela Cornu, Erica
De Gryse'a i Donatienne Moreau, avocats, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji czwartej Izby Odwoławczej Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 11
lutego 2004 r. i wydanie decyzji, że zgłoszenie wspólnoto-
wego znaku towarowego nr 32540 zostanie opublikowane
zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 40/94;

— ewentualnie, uchylenie decyzji czwartej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z
dnia 11 lutego 2004 r.;

— obciążenie kosztami Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Freixenet SA

Przedmiotowy wspólno-
towy znak towarowy:

Trójwymiarowy znak mający
postać szmerglowanej butelki
matowo czarnej (nr 32540)

Produkty lub usługi: Produkty z klasy 33 (wina
musujące)

Decyzja wydziału
rozpatrującego:

Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Odrzucenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie prawa do obrony oraz
art. 73 rozporządzenia
nr 40/94 (1), polegające na tym, że
strona skarżąca nie miała możli-
wości wypowiedzenia się co do
wszystkich faktów, a także art. 7
ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3
rozporządzenia nr 40/94.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11 z
14.1.1994, str. 1).
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