
Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Netscout Systems, Inc.

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Słowny znak towarowy „NGE-
NIUS” dla towarów i usług z klas
9, 16 i 42 (komputery, sprzęt
komputerowy i oprogramowanie,
materiały piśmienne, programo-
wanie komputerowe; …) —
zgłoszenie nr 1 830 900

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

KYE Systems Corporation

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Krajowy graficzny znak towarowy
„GENIUS” dla towarów z klasy 9
(komputery, dyski, drukarki, tele-
faksy, …)

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie wniosku o rejestrację
znaku towarowego dla wszystkich
towarów z klasy 9

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Rady nr 40/94

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2005 r. przez Repu-
blikę Włoską przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-83/05)

(2005/C 106/76)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 18 lutego 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Republiki Włoskiej,
reprezentowanej przez Antonia Cingolo, Avvocato dello Stato,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 16 grudnia 2004 r. (POR Sicilia 2000-
2006), z dnia 13 stycznia 2005 r. (POR Calabria Ob. 1
2000-2006), z dnia 13 stycznia 2005 r. (POR Puglia Ob. 1

2000- 2006), z dnia 17 stycznia 2005 r. (Docup Lombardia
Ob. 2 2000-2006), z dnia 17 stycznia 2005 r. (POR Cala-
bria Ob. 1 2000-2006) oraz z dnia 26 stycznia 2005 r.
(POR Sardegna Ob. 1 2000-2006), wszystkie zmierzające
do uzależnienia uruchomienia procedury wypłaty zaliczek
w ramach programów pomocowych od wymogów niewyni-
kających z obowiązującej regulacji prawnej, prowadzącego
do bezpodstawnego ograniczenia dopuszczalnych
wydatków pokrywanych ze środków pochodzących z przed-
miotowych funduszy strukturalnych.

2) obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania

Zarzuty i główne argumenty:

Zarzuty i główne argumenty pokrywają się z tymi, które
zostały podniesione w ramach postępowania w sprawie T-245/
04 Republika Włoska przeciwko Komisji (1)

(1) Dz.U. UE C 262 z 23.10.2004, str. 55.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2005 r. przez Nicole
Schmit przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-84/05)

(2005/C 106/77)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 17 lutego 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Nicole Schmit,
zamieszkałej w Ispra (Włochy), reprezentowanej przez adwo-
kata Erica Boigelota przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— nakazanie przedstawienia sprawozdania ze wszystkich akt
dotyczących skarżącej, opieczętowanych przez OLAF,

— nakazanie przedstawienia sprawozdania kończącego
wewnętrzne dochodzenie przeciwko skarżącej,

— stwierdzenie nieważności dochodzenia prowadzonego prze-
ciwko skarżącej,

— stwierdzenie nieważności notatki OLAF zawierającej
„powiadomienie o dochodzeniu i poinformowanie włoskich
władz sądowych”,
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