
Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2005 r. — Republika
Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-404/05)

(2006/C 22/32)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka [Przedstawiciele: adwokaci
Nikolaos Koroyiannakis, Nikolaos Keramidas, wspierani przez
Marię Tassopoulou]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr C(2005) 3243
z dnia 1 września 2005 r. dotyczącej zmniejszenia pomocy
finansowej przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz
projektu nr 95/09/65/040 (nowy port lotniczy Ateny-
Spata) decyzją Komisji nr C(96) 1356 z dnia 24 maja 1996
r.;

— zobowiązanie Komisji do zwrotu, wraz z odsetkami usta-
wowymi, wypłaconej przez Republikę Grecką równowar-
tości zmniejszonej pomocy;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżoną decyzją Komisja domaga się zwrotu nienależnie
wpłaconej kwoty 12 781 410 euro, powołując nieprawidło-
wości w zakresie pomocy finansowej wypłaconej z Funduszu
Spójności na rzecz projektu „nowy port lotniczy Ateny-Spata”.

Republika Grecka wnosi o stwierdzenie nieważności tej decyzji
przywołując, po pierwsze fakt, iż zaskarżona decyzji została
wydana z naruszeniem terminu przewidzianego art. 18 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1386/2002 oraz art. H załącznika II
do rozporządzenia (WE) nr 1164/94.

Po drugie Republika Grecka kwestionuje wycenę Komisji, w
której nie uwzględniono kwoty 48 000 000 euro będącej ceną
oprzyrządowania do nawigacji lotniczej. Jest ona ponadto
zdania, że dokonując korekty w wysokości 2 %, z powodu
domniemanego niespełnienia wymogu przeprowadzenia
reklamy, Komisja bezpodstawnie zastosowała z mocą wsteczną
do powołanego projektu decyzję nr 455/96, jako że projekt ten

będąc następczym w stosunku do decyzji nie podlegał jej
rozstrzygnięciu. Ostatecznie Republika Grecka uważa, że
przedmiotowa korekta narusza zasadę proporcjonalności, oraz
że jest bezprawna i nieuzasadniona.

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2005 r. —
Manpower Personalservice przeciwko OHIM

(Sprawa T-405/05)

(2006/C 22/33)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Manpower Personalservice GmbH (Sankt Pölten,
Austria) [Przedstawiciel: B. Kuchar, Rechtsanwältin]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Manpower Inc. (Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie
R 499/2004-4 i unieważnienie wspólnotowego znaku
towarowego nr 000076059 dla wszystkich towarów i usług,

— ewentualnie, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji
Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 lipca 2005 r.
w sprawie R 499/2004-4 w zakresie dotyczącym braku
przedstawienia dowodu na posiadanie przez wspólnotowy
znak towarowy nr 000076059 wymaganego charakteru
odróżniającego i przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania,

— w każdym przypadku obciążenie OHIM i, w razie inter-
wencji na piśmie, właściciela wspólnotowego znaku towa-
rowego własnymi kosztami i kosztami poniesionymi przez
skarżącą w postępowaniu przed OHIM i w niniejszym
postępowaniu.

28.1.2006 C 22/17Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


