
— uchylenie decyzji, w celu przeprowadzenia nowego,
poprawnego porównania znaków i produktów, które są
tymi znakami oznaczone, biorąc pod uwagę skrajne
podobieństwo w wyglądzie i brzmieniu pomiędzy „YUPI” i
„YUKI”, jak również to, że oznaczane są nimi produkty
identyczne lub prawie identyczne.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

QUIMI ROMAR S.L.

Przedmiotowy wspólno-
towy znak towarowy:

słowny znak towarowy „YUKI” –
Zgłoszenie nr 1.353.515, dla
towarów z klasy 3, 5 i 28.

Właściciel znaku towa-
rowego lub znaku/ozna-
czenia, powołanego w
sprzeciwie:

Strona skarżąca.

Znak towarowy lub
znak/oznaczenie,
powołane w sprzeciwie:

Hiszpański słowny znak towarowy
„YUPI” (nr 246.715) dla towarów
z klasy 3 (wszelkiego rodzaju
środki perfumeryjne, produkty z
wosku, olejki eteryczne i środki do
czyszczenia zębów).

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Częściowe uwzględnienie sprze-
ciwu w odniesieniu do produktów,
przeciwko którym był on skiero-
wany („mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów”
(klasa 3) oraz „produkty farmaceu-
tyczne i środki sanitarne” (klasa
5)).

Decyzja Izby Odwoław-
czej:

Uwzględnić odwołanie wniesione
przez zgłaszającego znak towa-
rowy i uchylić zaskarżoną decyzję
w zakresie, w jakim uwzględnia
ona sprzeciw w odniesieniu do
„mydeł, środków perfumeryjnych,
olejków eterycznych, kosmetyków,
płynów do pielęgnacji włosów,
środków do czyszczenia zębów”
(klasa 3) oraz „produktów farma-
ceutycznych i środków sanitar-
nych” (klasa 5) i oddalenie
odwołania strony skarżącej, wnie-
sionego w sprzeciwie.

Podniesione zarzuty: Błędna interpretacja art. 8 ust. 1
lit. b rozporządzenia (WE)
nr 40/94.

Skarga wniesiona dnia 9 lipca 2004 r. przez Republikę
Włoską przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-282/04)

(2004/C 251/44)

(Język postępowania: włoski)

Dnia 9 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich wniesiona przez Republikę Włoską reprezen-
towaną przez Gianniego De Bellisa, avvocato dello Stato.

Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2004) 1706 z
dnia 24 kwietnia 2004 r. wykluczającej z zakresu finanso-
wania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez
Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w
części, w której

— dokonano szczegółowej korekty na kwotę 19.058.682 euro
w zakresie „Rozwój obszarów wiejskich – Działanie b.
„Podejmowanie działalności przez młodych rolników” Planu
rozwoju obszarów wiejskich w Regionie Toskanii”,

— dokonano zryczałtowanej korekty na poziomie 2 % na
kwotę 2.758.501 euro w odniesieniu do dostarczania
pomocy żywnościowej ubogim,

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Wydatki wykluczone z finansowania wspólnotowego mocą
zaskarżonej decyzji dotyczą, w odniesieniu do skarżącej,
działania „podejmowanie działalności przez młodych
rolników”, przewidzianego w dokumencie dotyczącym plano-
wania rozwoju obszarów wiejskich w Regionie Toskanii,
zatwierdzonym decyzją C(2000) 2510 z dnia 7 września 2000
r., jak również zryczałtowanej korekty na poziomie 2 % zasto-
sowanej w odniesieniu do dostarczania pomocy żywnościowej
ubogim, która, zdaniem Komisji, nie jest poddana systemowi
kontroli dającemu wystarczające zabezpieczenie.

Na poparcie swoich twierdzeń, skarżąca powołuje się na
poniższe:

— w zakresie działania „podejmowanie działalności przez
młodych rolników” wskazuje na naruszenie przepisów art.
2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 729/70 (1), przepisów art.
35 i 37 rozporządzenia (CE) nr 1750/99 (2), przepisu art. 2
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 (3)
oraz reguł dotyczących stosowania korekt finansowych;

— w zakresie dostarczania pomocy żywnościowej ubogim,
wskazuje na naruszenie przepisów art. 2 i 3 wymienionego
wyżej rozporządzenia (WE) nr 729/70.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r.
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 94 z
28.4.1970, str. 13).

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/1999 z dnia 23 lipca 1999
r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1257/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 214, z 13.8.1999, str. 31).

(3) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) z dnia 18 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1).
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