
Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2004 r. przez Pergan
GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-474/04)

(2005/C 45/59)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 10 grudnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Pergan GmbH z
siedzibą w Bocholt (Niemcy) reprezentowanej przez adwo-
katów M. Klusmanna i F. Wiemera przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 1 października
2004 r. (SG-Greffe (2004) D/204343) w zakresie, w którym
decyzja ta oddala wniosek skarżącej o usunięcie wszelkich
wzmianek wskazujących na skarżącą w ostatecznie opubli-
kowanej wersji decyzji w przedmiocie kary pieniężnej
wydanej przez pozwaną dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
COMP/E-2/37.857 – peroksydy organiczne

2) obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżoną decyzją, pozwana częściowo oddaliła wniosek
skarżącej z dnia 13 lipca 2004 r. o usunięcie z ostatecznie
opublikowanej decyzji pozwanej w przedmiocie kary pieniężnej
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie COMP/E-2/37.857 –
peroksydy organiczne – wszelkich wzmianek wskazujących na
skarżącą.

Na uzasadnienie skargi, skarżąca podnosi, że zgodnie z art. 21
rozporządzenia 17/62, publikacja decyzji w przedmiocie kary
pieniężnej mogła wskazywać jedynie przedsiębiorstwa będące
uczestnikami postępowania. Ponieważ skarżąca nie była adre-
satem decyzji w przedmiocie kary pieniężnej, pozwana nie
miała prawa publikować swych stwierdzeń kierowanych do
skarżącej. Ponadto, pozwana nie miała prawa wydać decyzji
stwierdzającej, obciążającej skarżącą. Zdaniem skarżącej,
pozwana nie posiada, zgodnie z rozporządzeniem 17/62,
kompetencji do wydania takiej decyzji i nie może wykazać inte-
resu prawnego. Wreszcie, skarżąca podnosi naruszenie zasady
skutecznego środka prawnego ustanowionego w art. 47 ust. 1
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Skarżąca podnosi
w tym zakresie, że, chociaż pozwana przypisuje jej szerokie
naruszenia kartelowe, pozwana zaniechała skierować do
skarżącej decyzji w przedmiocie kary pieniężnej i z tego
względu ograniczyła jej możliwości w zakresie skorzystania ze
środka prawnego.

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2004 r. przez
Bodegas Franco Espanolas S.A. przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa T-501/04)

(2005/C 45/60)

(Język w którym sporządzono skargę: hiszpański)

W dniu 23 grudnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Bodegas Franco-Espa-
nolas S.A. z siedzibą w Logroño (Hiszpania), reprezentowanej
przez adwokata Maríę Emilię López Cambę przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej OHIM z dnia 25 października 2004 r. w sprawie R-
513/2002-1;

— obciążenie kosztami OHIM oraz drugiej strony postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Skarżąca

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Słowny znak towarowy „ROGAL”
dla towarów z klasy 33 ( napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa)

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

Compañía General da Agricultura
das Vinhas do Alto Duoro S.A.

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Portugalski graficzny znak towa-
rowy „ROYAL BRANDE”, nr
122.170, wspólnotowy słowny
znak towarowy „ROYAL
FEITORIA”, nr 418.301 i między-
narodowy słowny znak towarowy
„ROYAL OPORTO WINE
COMPANY (PORTUGAL)”, nr
174.788, dla towarów z klasy 33

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Uwzględnienie sprzeciwu w
oparciu o wspólnotowy znak
towarowy nr 418.301 i odrzu-
cenie wniosku o rejestrację

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania

Podniesione zarzuty: Błędna wykładnia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 40/94
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