
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej OHIM z dnia 6 lipca 2005 r. (sprawa R 1188/2004-
1), doręczonej P&G pismem z dnia 11 lipca 2005 r., w
której uznano, że zgłoszony znak towarowy nie spełnia
wymogów określonych w art. 7 ust. 1 b) rozporządzenia
nr 40/94,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak
towarowy w postaci białej kwadratowej tabletki z rysunkiem
niebieskiego sześciopłatkowego kwiatu dla towarów zalicza-
nych do klasy 3 (środki piorące i wybielające i inne substancje
stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania; środki do mycia, czyszczenia i pielęg-
nacji naczyń; mydła) — zgłoszenie nr 1 683 119

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia w stosunku do wszyst-
kich towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 b) rozporządzenia
Rady nr 40/94.

Skarga wniesiona w dniu 12 września 2005 r. — Procter
& Gamble przeciwko OHIM

(Sprawa T-347/05)

(2005/C 296/65)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Procter & Gamble Company (Cincinnati,
USA) [Przedstawiciel: adwokat G. Kuipers]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej OHIM z dnia 6 lipca 2005 r. (sprawa R 1182/2004-
1), doręczonej P&G pismem z dnia 13 lipca 2005 r., w
której uznano, że zgłoszony znak towarowy nie spełnia
wymogów określonych w art. 7 ust. 1 b) rozporządzenia
nr 40/94,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak
towarowy w postaci białej kwadratowej tabletki z rysunkiem
zielonego pięciopłatkowego kwiatu dla towarów zaliczanych
do klasy 3 (środki piorące i wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania; środki do mycia, czyszczenia i pielęgnacji
naczyń; mydła) — zgłoszenie nr 1 683 473

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia w stosunku do wszyst-
kich towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 b) rozporządzenia
Rady nr 40/94.

Skarga wniesiona w dniu 7 września 2005 r. — Provincia
di Imperia przeciwko Komisji

(Sprawa T-351/05)

(2005/C 296/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Provincia di Imperia (Imperia, Włochy) [przed-
stawiciele: S. Rostagno, avocat, K. Platteau, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i czynności
podjętych na jej podstawie;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji
Komisji z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nieuwzględnienia
wniosku złożonego przez skarżącą w odpowiedzi na zapro-
szenie Komisji do składania wniosków w ramach współfinanso-
wania wspólnotowego w zakresie środków innowacyjnych,
zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego (1) w okresie programowania 2000-
2006.
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