
Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2006 r. — FAB Fern-
sehen aus Berlin przeciwko Komisji

(Sprawa T-8/06)

(2006/C 86/62)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlin,
Niemcy) [Przedstawiciel: adwokat A. Böken]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 9 listopada
2005 r. (pomoc państwa udzielona przez Republikę Fede-
ralną Niemiec na rzecz wprowadzenia w regionie Berlin–
Brandenburg naziemnej telewizji cyfrowej [DVB-T])
C (2005) 3903 wersja ostateczna.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podważa decyzję Komisji z dnia 9 listopada 2005 r.
C (2005) 3903 wersja ostateczna w przedmiocie pomocy
państwa udzielonej przez Republikę Federalną Niemiec na
rzecz wprowadzenia w regionie Berlin–Brandenburg naziemnej
telewizji cyfrowej (DVB-T). W zaskarżonej decyzji Komisja
uznała, że pomoc udzielona przez Republikę Federalną Niemiec
prywatnym nadawcom biorącym udział w naziemnej telewizji
cyfrowej [DVB-T] jest niezgodna ze wspólnym rynkiem i
nakazała Republice Federalnej Niemiec zażądanie zwrotu od
beneficjentów, w tym także od skarżącej, bezprawnie przy-
znanej pomocy.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi, że przyznane finan-
sowanie nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87
ust. 1 WE. Ponadto, jej zdaniem, pomoc państwa nie ma tu
miejsca, ponieważ spełnione zostały przesłanki ustanowione
w art. 86 ust. 2 WE. Skarżąca twierdzi ponadto, że w jej przy-
padku środek ten nie wywrze wpływu na wymianę handlową
pomiędzy Państwami Członkowskimi i dlatego zaskarżona
decyzja jest niezgodna z prawem.

Skarżąca uzasadnia ponadto swą skargę tym, że jeśli uzna się
finansowanie za pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE,
byłaby ona zgodna ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87
ust. 3 WE. W tym kontekście skarżąca zarzuca naruszenie

granic swobodnego uznania przysługującego pozwanej
w ramach przeprowadzania analizy kwestii, czy finansowanie
może zostać uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem na
podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) i d) WE.

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2006 r. — K-Swiss
przeciwko OHIM

(Sprawa T-14/06)

(2006/C 86/63)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: K-Swiss (Westlake Village, USA) (Przedstawiciel:
adwokat H. E. Hübner)

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

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej OHIM z dnia 26 września 2005 r. (sprawa R
1109/2004-1);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
przedstawiający but z pięcioma równoległymi paskami umie-
szczonymi z boku dla towarów należących do klasy 25
(obuwie męskie, damskie i dziecięce) — zgłoszenie nr
2 788 511

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94, albowiem połączenie charakterystycz-
nych elementów występujące w zgłoszonym znaku towarowym
nadaje się do pełnienia funkcji polegającej na wyróżnianiu
towarów skarżącej spośród towarów innych producentów.
Naruszenie zasady niedyskryminacji przejawiające się w tym,
że OHIM uwzględnił między innymi wniosek o rejestrację
graficznego znaku towarowego przedstawiającego but z
dwoma równoległymi paskami umieszczonymi z przodu.
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