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

Atlas Copco Aktiebolag

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Niezarejestrowane znaki towarowe
i oznaczenia używane dla narzędzi
z napędem elektrycznym w
obrocie handlowym we wszystkich
Państwach Członkowskich

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie sprzeciwu jako niedo-
puszczalnego

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Uchylenie zaskarżonej decyzji i
przekazanie sprawy Wydziałowi
Sprzeciwów w celu dalszego
postępowania

Podniesione zarzuty: Skarżąca podnosi, że należało
stwierdzić niedopuszczalność
sprzeciwu, gdyż nie określał on w
sposób wystarczająco czytelny
wcześniejszych znaków towaro-
wych i oznaczeń, na które się
powołano, co stanowiło naru-
szenie zasady 18 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 2868/1995 (1)

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995
r. wykonującego rozporządzenie Rady w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego, Dz. U. L 303 z 15.12.1995, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2005 r. przez The Black
& Decker Corporation przeciwko Urzędowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory) (OHIM)

(Sprawa T-240/05)

(2005/C 205/61)

(Język, w którym została sporządzona skarga: angielski)

W dniu 1 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga The Black & Decker Corporation,
z siedzibą w Towson, Maryland (USA), reprezentowanej przez
P. Harrisa, solicitor, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM).

Uczestnikiem postępowania przed pierwszą Izbą Odwoławczą
była również Atlas Copco Aktiebolag, z siedzibą w Sztok-
holmie (Szwecja).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji pierwszej Izby Odwoław-
czej OHIM z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie R
729/2004-1;

— stwierdzenie niedopuszczalności sprzeciwu nr B490 336;

— obciążenie OHIM kosztami strony skarżącej poniesionymi
w związku z postępowaniem odwoławczym przed OHIM
oraz w związku z niniejszym postępowaniem.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Strona skarżąca

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Kolorowy czarno-żółty trójwymia-
rowy znak towarowy w kształcie
narzędzia dla towarów z klasy 7
(przenośne narzędzia ręczne o
napędzie elektrycznym itd.)

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

Atlas Copco Aktiebolag

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Niezarejestrowane znaki towarowe
i oznaczenia używane dla narzędzi
z napędem elektrycznym w
obrocie handlowym we wszystkich
Państwach Członkowskich

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie sprzeciwu jako niedo-
puszczalnego

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Uchylenie zaskarżonej decyzji i
przekazanie sprawy Wydziałowi
Sprzeciwów w celu dalszego
postępowania
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Podniesione zarzuty: Skarżąca podnosi, że należało
stwierdzić niedopuszczalność
sprzeciwu, gdyż nie określał on w
sposób wystarczająco czytelny
wcześniejszych znaków towaro-
wych i oznaczeń, na które się
powołano, co stanowiło naru-
szenie zasady 18 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 2868/1995 (1)

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego, Dz. U. L 303 z 15.12.1995, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2005 r. przez
Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe

i wzory) (OHIM)

(Sprawa T-241/05)

(2005/C 205/62)

(Język postępowania: angielski)

W dniu 29 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Procter & Gamble
Company z siedzibą w Cincinnati, Ohio (USA), reprezento-
wanej przez G. Kuipersa, lawyer, przeciwko Urzędowi Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM), z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 14 kwietnia 2005 r. w
sprawie R 843/2004-1 w zakresie w jakim uznaje, że znak
towarowy nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 7
ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 40/90,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłoszony znak towa-
rowy

Trójwymiarowy znak w postaci
białej kwadratowej tabletki przed-
stawiającej wzór kwiatu z
płatkami koloru liliowego dla
towarów klasy 3 (Środki wybie-
lające i inne substancje stosowane
w praniu; środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ście-
rania; mydła; ... — wniosek nr
1 683 523

Decyzja eksperta Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoław-
czej

Nieuwzględnienie odwołania

Zarzut Naruszenie art. 7 ust. 1 lit b)
rozporządzenia nr 40/90

Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2005 r. przez AEPI
A.E. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-242/05)

(2005/C 205/63)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 27 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Elliniki Etaireia pros
Prostasian tis Pnefmatikis Idioktisias, z siedzibą w Marousi
Attikis, reprezentowanej przez adwokata Th. Asprogerakasa-
Grivasa, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Strona skarżąca wnosi o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu,

— podtrzymanie i rozpatrzenie pierwotnego wniosku w niniej-
szym postępowaniu,

— uwzględnienie pierwotnego wniosku w całości,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania oraz i kosztami
pomocy prawnej pełnomocnika strony skarżącej.

Zarzuty i główne argumenty

Strona skarżąca, będąca spółką prowadzącą w Grecji działal-
ność polegającą na grupowym zarządzaniu prawami własności
intelektualnej w dziedzinie muzyki, złożyła, na podstawie art.
226 WE, wniosek do Komisji Wspólnot Europejskich o stwier-
dzenie, że minister kultury Grecji naruszył reguły konkurencji
(art. 81 WE) stwarzając stosunki monopolistyczne w zakresie
wydawania zezwoleń na rzecz podmiotów prowadzących
działalność w dziedzinie grupowego zarządzania prawami
własności intelektualnej i prawami pokrewnymi.
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