
Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 29 czerwca
2006 r. — Creative Technology Ltd przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory), José Vila Ortiz

(Sprawa C-314/05) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 8
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd — Zgłoszenie słownego
wspólnotowego znaku towarowego „PC WORKS” —
Sprzeciw właściciela graficznego krajowego znaku towaro-
wego „W WORK PRO” — Odwołanie w części oczywiście

niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

(2006/C 294/33)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Creative Technology Ltd (przedstawiciele:
S. Jones i P. Rawlinson, solicitors)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedsta-
wiciel: S. Latinen, pełnomocnik), José Vila Ortiz

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z
dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-352/02 Creative Technology
przeciwko OHIM, na mocy którego oddalono jako bezzasadną
skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez zgłaszają-
cego wspólnotowy znak towarowy „PC WORKS” dla towarów
należących do klasy 9 przeciwko decyzji R 265/2001-4
Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 4 września 2002 r.,
oddalającej odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, na
mocy której odmówiono rejestracji wspomnianego znaku
towarowego w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu
wniesionego przez właściciela graficznego krajowego znaku
towarowego „W WORK PRO” dla towarów należących do klasy
9.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone i w części oddalone.

2) Creative Technology Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 296 z 26.11.2005.

Postanowienie Trybunału z dnia 5 października 2006 r. —
Dorte Schmidt-Brown przeciwko Komisji Wspólnot Euro-

pejskich

(Sprawa C-365/05 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Obowiązek wspomagania —
Oddalenie wniosku o pomoc finansową w ramach postępo-
wania o zniesławienie wszczętego przed sądem Zjednoczonego

Królestwa)

(2006/C 294/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Dorte Schmidt-Brown (przedstawiciel(-e):
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Curral i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy
oraz D. Waelbroeck, avocat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba)
z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie T-387/02 Schmidt-Brown
przeciwko Komisji oddalającego żądanie uchylenia decyzji
Komisji z dnia 26 kwietnia 2002 r. oddalającej wniosek
skarżącej o udzielenie pomocy finansowej przez tę instytucję w
ramach postępowania o zniesławienie wszczętego przez
skarżącą przeciwko spółce przed High Court of Justice (England
& Wales)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) D. Schmidt-Brown zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005.
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