
Kolejny zarzut dotyczy rzekomego niewystarczającego uzasad-
nienia zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym analizy
skutków środków, których podjęcie zarzuciła Komisja.
W ramach tego zarzutu skarżące zarzucają ponadto Komisji
popełnienie błędów faktycznych, dokonanie błędnej oceny
faktów oraz przyjęcie wewnętrznie sprzecznego uzasadnienia
decyzji.

Na poparcie ewentualnego żądania mającego na celu obniżenie
kwoty grzywny nałożonej przez Komisję skarżące podnoszą
zarzut oparty na naruszeniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/
2003 oraz wytycznych w sprawie metody ustalania grzy-
wien (1) w zastosowaniu tych przepisów przez Komisję.

(1) Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na
mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Trak-
tatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Dz.U. C 9
z 14.1.1998, str .3.

Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2005 r. — Bang &
Olufsen przeciwko OHIM

(Sprawa T-460/05)

(2006/C 74/49)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Bang & Olufsen AS (Struer, Dania) [Przedsta-
wiciel: adwokat K. Wallberg]

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) z dnia 22 października
2005 r. w sprawie R0497/2005-1

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak
towarowy w kształcie pionowego, wyglądającego jak ołówek
głośnika na niskim podeście dla towarów z klas 9 i 20 —
zgłoszenie nr 3 354 371

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia dla wszystkich wniosko-
wanych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Znak towarowy posiada charakter samo-
istnie odróżniający dla wszystkich towarów zawartych w
zgłoszeniu na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady nr 40/94, a jeśli tak nie jest, to uzyskał on charakter
odróżniający w następstwie używania, zgodnie z art. 7 ust. 3
rozporządzenia.

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2005 r. — L'Oréal
przeciwko OHIM

(Sprawa T-461/05)

(2006/C 74/50)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: L'Oréal S.A. (Paryż, Francja) [Przedstawiciel:
adwokat X. Buffet Delmas d'Autane]

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Revlon (Suisse) S.A. (Schlieren, Szwajcaria)

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoła-
wczej OHIM z dnia 17 października 2005 r. wydanej w
sprawie odwołania R 806/2002-4 od decyzji wydanej w
postępowaniu w sprawie sprzeciwu nr B 214 694
(zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr
1 011 014);

— obciążenie OHIM wszelkimi kosztami postępowania ponie-
sionymi w niniejszej sprawie, w szczególności zaś kosztami
postępowania w sprawie skargi i odwołania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„FLEXI TOUCH” dla towarów zaliczanych do klasy 3

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprze-
ciwie: Revlon (Suisse) S.A.
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Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Krajowy
znak towarowy „FLEX” dla towarów zaliczanych do klas 3 i 34

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu w
całości

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 15 i art. 43 ust. 2 rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94, ponieważ dowody przedstawione przez
Revlon (Suisse) S.A. nie mogą być uznane za wykazujące
rzeczywiste używanie we właściwym okresie słownego znaku
towarowego „FLEX” ani na terenie Zjednoczonego Królestwa
ani we Francji

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia z uwagi na
to, że będące w konflikcie znaki towarowe nie wykazują
podobieństwa i w związku z tym nie występuje prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd.

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2005 r. — Toyoda
Koki Kabushiki Kaisha przeciwko OHIM

(Sprawa T-462/05)

(2006/C 74/51)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Toyoda Koki Kabushiki Kaisha (Aichi-Ken,
Japonia) [Przedstawiciel: adwokat J. F. Wachinger]

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

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego z dnia 14 września 2005 r. wydanej w sprawie
1157/2004-1 i uwzględnienie wniosku o rejestrację
słownego znaku towarowego „IFS” objętego zgłoszeniem nr
003157492 dla towarów oznaczanych jako „systemy kiero-
wania i wspomagane układy kierownicze zarówno dla
pojazdów, jak i ich części, z wyłączeniem niezależnego
przedniego zawieszenia” zaliczanych do klasy 12 w rozu-
mieniu porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynaro-
dowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji
znaków,

— ewentualnie: stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego z dnia 14 września 2005 r. wydanej w
sprawie 1157/2004-1 i przekazanie sprawy Izbie Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego do ponownego rozpoznania,

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„IFS” dla towarów zaliczanych do klasy 12 — zgłoszenie nr
3 157 492

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu do
wszystkich oznaczonych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94 między innymi z powodu niewłaściwego
zdefiniowania właściwego kręgu odbiorców i niesłusznym
uznaniu, że zgłoszony znak ma charakter opisowy

Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2006 — Rzeczpo-
spolita Polska/Komisja Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-4/06)

(2006/C 74/52)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (Przedstawiciel: Jarosław
Pietras, pełnomocnik rządu)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności artykułu 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005
r. ustalającego kwoty opłat produkcyjnych oraz współ-
czynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospo-
darczy 2004/2005 (Dz. Urz. UE L 271 z 15.10.2005,
str.12);

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.
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