
Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2005 r. przez Marker
Völkl International GmbH przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory) (OHIM)

(Sprawa T-217/05)

(2005/C 205/46)

(Język, w którym została sporządzona skarga: niemiecki)

W dniu 3 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Marker Völkl Interna-
tional GmbH, z siedzibą w Baar (Szwajcaria), reprezentowanej
przez adwokata J. Bauera, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM).

Uczestnikiem postępowania przed pierwszą Izbą Odwoławczą
była również Icon Health & Fitness Italia S.P.A, z siedzibą w
Perugii (Włochy).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) stwierdzenie nieważności decyzji pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie R 708/2004-1;

2) obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Skarżąca

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Słowny znak towarowy
„MOTION” dla towarów z klasy
25 i 28 (zgłoszenie nr 2 099 687)

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

Icon Health & Fitness Italia S.P.A

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Słowny znak towarowy „FIT
MOTION” dla towarów z klasy 25
i 28 (wspólnotowy znak towarowy
nr 2 099 87)

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie zgłoszenia nr
2 099 687

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Nieuwzględnienie odwołania

Podniesione zarzuty: Decyzja Izby Odwoławczej
narusza art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego, ponieważ w
odniesieniu do porównywanych
znaków towarowych nie istnieje
prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd z uwagi na to, że
znak, na który powołano się w
sprzeciwie, pozbawiony jest
charakteru odróżniającego, tudzież
posiada charakter mało odróż-
niający, a podobieństwo porówny-
wanych znaków towarowych jest
niewielkie.

Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2005 r. przez Martę
Andreasen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-219/05)

(2005/C 205/47)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 6 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Marty Andreasen,
zamieszkałej w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowanej przez
adwokatów Juliena Leclère'a i Jean-Marie Verlaine'a, z adresem
do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji w sprawie Marta Andreasen przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich o usunięciu jej ze stano-
wiska, wydanej przez Komisję Wspólnot Europejskich w
dniu 13 października 2004 r. (SEC 2004 12 57 FINAL), a
w konsekwencji przywrócenie skarżącej stanowiska urzęd-
nika w tym samym stopniu i grupie zaszeregowania (tj. A2
— AD15) z powodu naruszenia art. 6 ust. 1 europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności oraz art. 6, 9, 10 i 24 załącznika IX do regula-
minu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich,
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