
Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca należy do konsorcjum, które wygrało przetarg na
świadczenie usług w zakresie oprogramowania sieciowego ESP
Lot 5. Przetarg na oprogramowanie dotyczące zarządzania
danymi/informacjami ESP Lot 4 wygrało inne konsorcjum.

Zdaniem skarżącej, przetarg zaskarżony w niniejszym postępo-
waniu, ESP-DIMA, oparty był na błędnym założeniu, że świad-
czenie usług w zakresie zarządzania danymi i informacjami
stanowi nowy rynek i że zakres korzystania z ESP Lot 4 prze-
kroczył wszelkie oczekiwania. Skarżąca twierdzi, że Komisja
nieprawidłowo przydzieliła ESP Lot 4 pracę, która, zdaniem
skarżącej, należała do zakresu ESP Lot 5. Skarżąca twierdzi, że
w rezultacie Komisja zmuszona była do zwiększenia prognozy
budżetowej dla ESP Lot 4 i rozpisania nowego przetargu ESP-
DIMA, podczas gdy faktyczne kwoty wydatkowane na ESP Lot
5 były niższe niż przewidziane.

Skarżąca twierdzi ponadto, że Komisja naruszyła istotny
wymóg procedury przetargowej w ten sposób, że pomiędzy co
najmniej jednym z członków komitetu oceniającego a skarżącą
istniał konflikt interesów.

Wreszcie, skarżąca twierdzi, że przyznanie jej drugiego miejsca
wśród zwycięskich oferentów przetargu ESP-DIMA nie zostało
wystarczająco uzasadnione. Skarżąca podnosi także, że Komisja
odmówiła ujawnienia informacji związanych z raportem z
oceny.

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2004 r. przez Eden
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego (OHIM)

(Sprawa T-305/04)

(2004/C 262/78)

(Język postępowania: francuski)

Do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła w
dniu 26 lipca 2004 r. skarga przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) wniesiona przez
spółkę Eden z siedzibą w Paryżu, reprezentowaną przez Muriel
Antoine-Lalance, avocat.

Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji pierwszej izby odwoła-
wczej OHIM z dnia 24 maja 2004 r. (sprawa R 591/2003-
4);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Znak zapachowy „ZAPACH
DOJRZAŁYCH TRUSKAWEK”
wraz z graficznym wyobrażeniem
truskawki – rejestracja nr
001122118.

Towary lub usługi: Towary sklasyfikowane w klasie 3,
16, 18 i 25.

Decyzja zaskarżona
przed izbą odwoławczą:

Odmowa rejestracji przez
eksperta.

Decyzja izby odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania

Ponoszone zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a
rozporządzenia nr 40/94.

Skarga wniesiona dnia 15 lipca 2004 r. przez Monikę
Luxem przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-306/04)

(2004/C 262/79)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 15 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich przez Monikę Luxem, zamieszkałą w
Brukseli, reprezentowaną przez Sébastiena Orlandiego, Alberta
Coolena, Jean-Noëla Louisa i Etienne Marchall, adwokatów, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej
powołania jej na stanowisko urzędnika Wspólnot Europej-
skich i przydzielenia jej do DG ds. rozwoju/A.2 na stano-
wisko zgłoszone jako wakujące pod numerem COM/2002/
6022/F oraz odmawiającej przydzielenia jej na inne stano-
wisko odpowiadające jej umiejętnościom i jej profilowi
zawodowemu

— obciążenie kosztami strony pozwanej.
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