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Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 27
kwietnia 2006 r. — L'Oréal SA przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) oraz Revlon (Suisse) SA

(Sprawa C-235/05 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 — Art. 8 ust. 1 lit. b) — Podobieństwo
dwóch znaków towarowych — Prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro-
wego FLEXI AIR — Wcześniejszy słowny znak towarowy

FLEX — Odmowa rejestracji)

(2006/C 249/01)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: L'Oréal SA (Przedstawiciel: adwokat X. Buffet
Delmas d'Autane)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedsta-
wiciel: G. Schneider, pełnomocnik) oraz Revlon (Suisse) SA

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z
dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko
OHIM, w którym oddalono jako bezzasadną skargę, wniesioną
przez zgłaszającego wspólnotowy słowny znak towarowy
„FLEXI AIR” dla towarów należących do klasy 3, o stwierdzenie
nieważności decyzji R 0396/2001-4 wydanej przez Czwartą
Izbę Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego w dniu 15 stycznia 2003 r., oddalającą
odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, mocą której
odmówiono rejestracji tego znaku towarowego w wyniku
postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez upraw-
nionego z rejestracji krajowych słownych znaków towarowych
„FLEX” dla towarów należących do klas 3 i 34

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) L'Oréal S.A. zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005

Postanowienie Trybunału z dnia 7 lutego 2006 r. —
Giorgio Lebedef przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa C-268/05 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Zasady dotyczące poziomów,
instancji i procedur uzgodnień uzgodnione między większością
organizacji związkowych i zawodowych oraz administracją
Komisji — Wykluczenie związku zawodowego „Action et

Défense” — Oczywista niedopuszczalność)

(2006/C 249/02)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Giorgio Lebedef (Przedstawiciel(-e): G. )

Druga strona (uczestnik/uczestnicy) postępowania: Komisji
Wspólnot Europejskich

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba)
z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie T-191/02 Giorgio
Lebedef przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, oddalają-
cego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, w
której odstąpiła ona od porozumienia ramowego z dnia 20
września 1974 r. dotyczącego stosunków pomiędzy Komisją a
organizacjami związkowymi i zawodowymi i ponownie
przyjęła zasady postępowania ustalone w dniu 19 stycznia
2000 r. między większością organizacji związkowych i zawo-
dowych oraz administracją Komisji poziomów, instancji i
procedur uzgodnień, których nieważność stwierdzono w
wyroku Sądu z dnia 15 listopada 2001 r., w zakresie, w jakim
wyklucza ona z uzgodnień związek „Action et Défense”.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone jako niedopuszczalne.

2) G. Lebedef ponosi koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 243 z 1.10.2006.
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