
Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2004 r. przez France
Télécom przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-444/04)

(2005/C 31/49)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 5 listopada 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga spółki France Télécom
z siedzibą w Paryżu reprezentowanej przez adwokatów:
Antoine'a Gosset-Grainville'a i Stéphane'a Hautbourga prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr C(2004) 3060,
z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotyczącej pomocy państwa przy-
znanej przez Francję na rzecz France Télécom;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podnoszone przez skarżącą w
niniejszej sprawie są identyczne z podnoszonymi przez
skarżącą w sprawie T-425/04.

Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2004 r. przez
Energy Technologies ET S.A. przeciwko Urzędowi Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe

i wzory)

(Sprawa T-445/04)

(2005/C 31/50)

(Język, w którym dokonano zgłoszenia: angielski)

W dniu 10 listopada 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Energy Technologies
ET S.A., z siedzibą we Fryburgu (Szwajcaria), reprezentowanej
przez A. Bomana, lawyer, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była także
Aparellaje Elèctrico S.L. z siedzibą w Hospitalet de Llobregat
(Hiszpania).

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej z dnia 7 lipca 2004 r. (sprawa R 0366/2002-
4);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania poniesionymi
przez skarżącego w niniejszej sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Energy Technologies ET S.A

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Znak słowny „UNEX” dla
produktów z klas 7 i 11 (Wymien-
niki ciepła stanowiące części
maszyn; Wymienniki ciepła oraz
części i osprzęt do nich)
(zgłoszenie nr 974881)

Właściciel znaku lub
oznaczenia, na które
powołano się w sprze-
ciwie:

Aparellaje Elèctrico S.L.

Znak lub oznaczenie,
na który powołano się
w sprzeciwie:

Hiszpański słowny znak „UNEX”
dla produktów z dawnych hisz-
pańskich klas 6, 17 i 61 (rury,
śruby, okablowanie oraz układanie
kabli i rur w elektronicznych i
elektrycznych systemach technicz-
nych;…).

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie zgłoszenia Wspólno-
towego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Odrzucenie odwołania

Zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia nr 40/94.
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