
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie T-112/03, L'Oréal SA przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego znaku towarowego FLEXI
AIR — Wcześniejszy znak towarowy FLEX — Względne
podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wpro-
wadzenia w błąd — Wniosek o przedstawienie dowodu
rzeczywistego używania — Art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2

lit. a) ii) oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2005/C 132/45)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-112/03, L'Oréal SA, z siedzibą w Paryżu (Francja),
reprezentowanej przez adwokata X. Buffeta Delmasa
d'Autane'a, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
(pełnomocnicy: B. Filtenborg, S. Laitinen oraz G. Schneider), w
której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego była
Revlon (Suisse) SA, z siedzibą w Schlieren (Szwajcaria), mającej
za przedmiot skargę na decyzję czwartej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia
15 stycznia 2003 r. (sprawa R 396/2001-4), wydaną w postę-
powaniu w sprawie sprzeciwu między L'Oréal SA a Revlon
(Suisse) SA, Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, Prezes, A.
W. H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie, sekretarz: B. Pastor,
zastępca sekretarza, wydał w dniu 16 marca 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 135 z 7.6.2003

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie T-160/03 AFCon Management Consultants i in.
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Program Tacis — Przetarg — Nieprawidłowości w proce-
durze udzielania zamówień — Skarga odszkodowawcza)

(2005/C 132/46)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-160/03 AFCon Management Consultants, z
siedzibą w Bray (Irlandia), Patrick Mc Mullin, zamieszkały w
Bray, Seamus O'Grady, zamieszkały w Bray, reprezentowani
przez B. O'Connora, solicitor, oraz adwokata I. Carreño prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J.
Enegren oraz F. Hoffmeister, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu), mającej za przedmiot żądanie naprawienia szkody
poniesionej w wyniku nieprawidłowości postępowania przetar-
gowego do projektu finansowanego z programu Tacis („Projekt
FDRUS 9902 — Agricultural extension services in South
Russia”), Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: P.
Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i J. D. Cooke, sędziowie,
sekretarz: D. Christensen, wydał w dniu 17 marca 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Zasądza się od Komisji na rzecz AFCon kwotę 48 605 euro,
powiększoną o odsetki liczone od dnia ogłoszenia niniejszego
wyroku do dnia całkowitej spłaty. Wysokość odsetek za zwłokę,
które należy zastosować, oblicza się na podstawie stopy ustalonej
przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji finanso-
wych, stosowanej w okresie właściwym dla wydarzeń będących
podstawą sporu, powiększonej o dwa punkty. Sumę odsetek oblicza
się za pomocą metody odsetek składanych.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
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