
Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Skarżąca

Przedmiotowy wspólno-
towy znak towarowy:

Trójwymiarowy znak towarowy
„ARTHUR ET FELICIE” –
zgłoszenie nr 0373787

Towary lub usługi Towary zaklasyfikowane do klas
16, 24 i 25

Właściciel znaku lub
oznaczenia będącego
przedmiotem postępo-
wania w sprawie sprze-
ciwu:

L.T.J. Diffusion

Sporny znak lub ozna-
czenie:

Krajowy znak towarowy
„ARTHUR” w klasie 25 (odzież)

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoław-
czej: uchylona

Decyzja Wydziału Sprzeciwów

Podniesione zarzuty: Błędne zastosowanie art. 8, ust. 1
b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Skarga wniesiona dnia 17 sierpnia 2004 r. przez Pascala
Millota przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T- 347/04)

(2004/C 262/104)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 17 sierpnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich złożona przez Pascala Millota, zamieszkałego w
Brukseli, reprezentowanego przez Sébastiena Orlandiego,
Alberta Coolena, Jeana-Noëla Louisa i Etienne Marchal, adwo-
katów, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11
września 2003 r., ustalającej ostateczne zaszeregowanie
skarżącej na 1 szczebel stopnia A6;

— Obciążenie kosztami postępowania strony przeciwnej.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi, skarżący zwraca uwagę, że
zaskarżona decyzja naruszyła art. 32, akapit 2, regulaminu
pracowniczego, jak również zasadę równego traktowania i

niedyskryminacji, w związku z tym, że została podjęta bez
zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej
zasady starszeństwa służbowego ze względu na wykształcenie i
doświadczenie zawodowe poprzedzające jego zatrudnienie.

Skarga wniesiona dnia 20 sierpnia 2004 r. przez Société
Internationale de Diffusion et d'Édition przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-348/04)

(2004/C 262/105)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 20 sierpnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich przez Société Internationale de Diffu-
sion et d'Édition, z siedzibą w Vitry-sur-Seine (Francja), repre-
zentowaną przez Nicole Coutrelis i Valérie Giacobbo, adwo-
katów, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności art. 1 ostatnie zdanie decyzji
Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania
przez Francję pomocy na rzecz Coopérative d'Exportation
du Livre Français (CELF);

— ponadto, o stwierdzenie nieważności art. 1 ostatnie zdanie
powołanej wyżej decyzji, w części uznającej za zgodną ze
wspólnym rynkiem pomoc udzieloną przed 1994 r. lub,
alternatywnie, przed 1997 r. lub 1999 r.;

— ponadto, o stwierdzenie nieważności art. 1 ostatnie zdanie
powołanej wyżej decyzji, w części uznającej za zgodną ze
wspólnym rynkiem pomoc udzieloną przed dniem 1 listo-
pada 1993 r.;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w
eksporcie książek w języku francuskim. W 1992 r. wniosła do
Komisji skargę w związku z pomocą wypłaconą przez rząd
francuski od roku 1977 na rzecz Coopérative d'Exportation du
Livre Français (CELF). Na skutek powyższej skargi Komisja
wydała decyzje. Następnie, wyrokami z dnia 18 września 1995
r. w sprawie T-49/93 oraz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie
T-155/98 stwierdzono nieważność tych decyzji. Na skutek
ostatniego z powołanych wyroków Komisja wydała trzecią
decyzję, która jest przedmiotem niniejszej skargi.
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