
Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2020 r. – IMI 2 Joint Undertaking / CHS.

(Sprawa T-53/20)

(2020/C 114/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: IMI 2 Joint Undertaking (przedstawiciele: adwokaci D. Waelbroeck, A. Duron i F. Federici)

Strona pozwana: Choice Healthcare Solutions Ltd (Cardiff, Zjednoczone Królestwo)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— nakazanie stronie pozwanej zwrotu na rzecz strony skarżącej kwoty 128 996,04 EUR powiększonej o odsetki, 
w związku z umową o udzielenie dotacji 115011 dotyczącą projektu „PROactive – Physical Activity as a Crucial Patient 
Reported Outcome in COPD”, z uwzględnieniem odsetek w wysokości stosowanej przez Europejski Bank Centralny do 
głównych operacji refinansowania, powiększonej o 3,5 % od dnia 23 lipca 2019 r. do dnia otrzymania przez stronę 
skarżącą środków podlegających zwrotowi;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Strona skarżąca zawarła ze stroną pozwaną umowę o udzielenie dotacji na realizację projektu „PROactive – Physical 
Activity as a Crucial Patient Reported Outcome in COPD”.

W uzasadnieniu skargi wniesionej na podstawie art. 272 TFUE, strona skarżąca powołuje się na naruszenie przez stronę 
pozwaną warunków wspomnianej umowy o udzielenie dotację w odniesieniu do wymaganych przez nią kosztów. 

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2020 r. – Puma / EUIPO – CAMäleon (PUMA-System)

(Sprawa T-71/20)

(2020/C 114/12)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Puma SE (Herzogenaurach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. GonzálezBueno Catalán de Ocón)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH (Dettenhausen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „PUMA-System” – zgłoszenie nr 16 786 907
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