
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2005 r.
Ricosmos BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-53/02) (1)

(Prawo celne — Czynność wspólnotowego tranzytu zewnętrz-
nego papierosów — Przestępstwo — Wniosek o umorzenie
należności celnych przywozowych — Rozporządzenie (EWG)
nr 2913/92 — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Klau-
zula słuszności — Zachowanie terminu — Prawo do obrony
— Zasada proporcjonalności — Pojęcie ewidentnego zanied-

bania)

(2005/C 257/13)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Ricosmos BV (Delfzijl, Niderlandy) [przedstawi-
ciele: początkowo M. Chatelin, M. Fleers i P. Metzler, a
następnie J. Hertoghs, adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: początkowo M. van Beek i R. Tricot, a następnie M. van
Beek i B. Stromsky, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji REM
09/00 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzenia
braku zasadności zwrotu na rzecz skarżącej należności celnych
przywozowych będącego przedmiotem wniosku złożonego
przez Królestwo Niderlandów

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca poniesie własne koszty oraz koszty Komisji.

(1) Dz.U. C 118 z 18.05.2002

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2005 r.
sSportwetten GmbH przeciwko OHIM

(Sprawa T-140/02) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie
— Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający
element słowny INTERTOPS — Znak towarowy sprzeczny z
porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami
— Artykuł 7 ust. 1 lit. f) i ust. 2 oraz art. 51 rozporządzenia

(WE) nr 40/94)

(2005/C 257/14)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Sportwetten GmbH z siedzibą w Gerze
(Niemcy) (Przedstawiciel: A. Zumschlinge, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciele: D.
Schennen i G. Schneider, działający w charakterze pełnomoc-
ników)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również,
interwenient przed Sądem: Intertops Sportwetten GmbH, z
siedzibą w Salzburgu (Austria), (Przedstawiciele: początkowo H.
Pfeifer, a następnie R. Heimler, adwokaci)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) z dnia 21 lutego 2002 r. (sprawa R 338/2000-4),
wydaną w postępowaniu w sprawie wniosku o unieważnienie
graficznego wspólnotowego znaku towarowego INTERTOPS

Sentencja wyroku

1) Umarza się postępowanie w zakresie żądania skarżącej, mającego
na celu unieważnienie graficznego wspólnotowego znaku towaro-
wego zawierającego słowny element INTERTOPS oraz w zakresie
żądania interwenienta, mającego na celu dołączenie dokumentu do
akt sprawy.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje w części oddalona i w części
odrzucona.

3) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania w całości.

(1) Dz.U. C 169 z 13.7.2002
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