
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 kwietnia 2005 r.

w sprawie T-401/03 Deirdre McCabe przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Zatrudnienie — Okres próbny w Eurostacie —
Zwolnienie z pracy po zakończeniu okresu próbnego —
Żądanie uchylenia — Żądanie odszkodowania — Uprzednie

zażalenie administracyjne — Niedopuszczalność)

(2005/C 155/43)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-401/03 Deirdre McCabe, była urzędniczka w
okresie próbnym Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkała
w Mondorf-les-Bains (Luksemburg), reprezentowana przez
adwokatów M. Spandre'a i B. Zammitto'a przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Currall i H. Kraemer
oraz adwokat B. Wägenbaur, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), mającej za przedmiot, z jednej strony, wniosek
o uchylenie decyzji Komisji z dnia 25 sierpnia 2003 r. w
sprawie zwolnienia skarżącej na zakończenie okresu próbnego
oraz, z drugiej strony, wniosek o odszkodowanie, Sąd Pierwszej
Instancji (czwarta izba) w składzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i
V. Vadapalas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 8
kwietnia 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1 Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.

2 Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie T-84/04 Axiom Medical, Inc. przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(znaki towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie
sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

(2005/C 155/44)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-84/04 Axiom Medical, Inc., z siedzibą w Rancho
Dominguez (Stany Zjednoczone Ameryki), reprezentowana

przez adwokata R. Köbbinga, przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) (pełnomocnik: G. Schneider), w której drugą
stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była
Paul Hartmann Aktiengesellschaft, z siedzibą w Heidenheim
(Niemcy), mającej za przedmiot przedmiot skargę na decyzję
pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 grudnia 2003 r.
(sprawa R 193/2002-1) wydaną w postępowaniu w sprawie
sprzeciwu między Axiom Medical, Inc. a Paul Hartmann
Aktiengesellschaft, Sąd (czwarta izba), w składzie: H. Legal,
prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sędziowie; sekretarz: H. Jung,
wydał w dniu 8 marca 2005 r. postanowienie, którego
sentencja brzmi następująco:

1 Postępowanie zostaje umorzone.

2 Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2005 r. przez K & L
Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe, wzory)

(Sprawa T-86/05)

(2005/C 155/45)

(Język, w którym sporządzono skargę: niemiecki)

W dniu 22 lutego 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga K & L Ruppert Stiftung
& Co. Handels-KG, z siedzibą w Weilheim (Niemcy), reprezen-
towanej przez adwokat D. Spoin, przeciwko Urzędowi Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe,
wzory).

Uczestnikami postępowania przed Izbą Odwoławczą były
również Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia
Couto Simões oraz Marly Lima Jatobá, zamieszkałe w Vila
Nova de Gaia (Portugalia).

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji pierwszej Izby Odwoław-
czej z dnia 7 grudnia 2004 r. [w sprawie] R-328/2004-1;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Natália Cristina Lopes de Almeida
Cunha, Cláudia Couto Simões oraz
Marly Lima Jatobá

Zgłoszony znak towa-
rowy:

graficzny znak towarowy „CORPO
livre” dla towarów z klas 18 i 25
(torby, odzież) — zgłoszenie nr
1 811 470.

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

strona skarżąca

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie

krajowy i międzynarodowy
słowny znak towarowy „LIVRE”
dla towarów z klasy 25 (odzież i
obuwie)

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie sprzeciwu, ponieważ
uznano, że dowody używania
zostały dostarczone po terminie i
z tego powodu używanie znaku,
na który powołano się w sprze-
ciwie, nie miało miejsca.

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania
strony skarżącej

Podniesione zarzuty: Zasada nr 71 w zw. z zasadą nr
22 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonującego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 40/94 w
sprawie wspólnotowego znaku
towarowego (1) oraz art. 74 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 40/94
zostały błędnie zastosowane.

Przepisy te dopuszczają swobodę
uznania również w postępowaniu
spornym pomiędzy stronami w
odniesieniu do uwzględnienia
dokumentów. OHIM nie zasto-
sował jednak swobody uznania.

(1) Dz.U. L 303, str. 1

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2005 r. przez Quelle
Aktiengesellschaft przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(OHIM)

(Sprawa T-88/05)

(2005/C 155/46)

(Język, w którym sformułowana została skarga: niemiecki)

W dniu 22 lutego 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Quelle Aktiengesell-
schaft z siedzibą w Fürth (Niemcy), reprezentowanej przez
adwokata H. Lindnera przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była
również Nars Cosmetics, Inc., z siedzibą w Madrycie.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z
dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie R 379/2004-2,

— stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów
nr 1138/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. dotyczącej sprze-
ciwu nr B288706,

— uwzględnienie sprzeciwu i odrzucenie zgłoszenia znaku
towarowego nr 1 33 657,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania
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