
Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2006 r. — Deutsche
Teleksom przeciwko OHIM

(Sprawa T-18/06)

(2006/C 86/64)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Telekom AG (Bonn, Niemcy) [Przed-
stawiciel: J.-C. Gaedertz, Rechtsanwalt]

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z
dnia 17 listopada 2005 r.,

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„Alles, was uns verbindet” dla towarów i usług z klas 9, 16, 35,
36, 38 i 42 — zgłoszenie nr 3 648 441

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94, ponieważ zgłoszony znak towarowy
posiada charakter odróżniający w odniesieniu do towarów i
usług objętych zgłoszeniem i nie wykazuje charakteru opiso-
wego, gdyż połączenie słów nie jest zwyczajne i jest nieco-
dzienne dla towarów i usług objętych zgłoszeniem.

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2006 r. — Republika
Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-21/06)

(2006/C 86/65)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec [Przedstawiciele:
M. Lumma, C. Schulze-Bahr, wspierani przez adwokata
G. Quardt]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2005) 3903
z dnia 9 listopada 2005 r. dotyczącej pomocy państwa,
której Republika Federalna Niemiec udzieliła na wdrożenie
naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-
Brandenburg,

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji C(2005) 3903 wersja
ostateczna z dnia 9 listopada 2005 r. dotyczącą pomocy
państwa, której Republika Federalna Niemiec udzieliła na
wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie
Berlin-Brandenburg. Komisja uznała w zaskarżonej decyzji, że
pomoc przyznana przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz
prywatnych nadawców uczestniczących w DVB-T jest
niezgodna ze wspólnym rynkiem i nałożyła na Republikę Fede-
ralną Niemiec obowiązek odzyskania bezprawnie udzielonej
pomocy od jej beneficjentów.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi w szczególności, że
przyznane subwencje są zgodne ze wspólnym rynkiem
i zarzuca Komisji przekroczenie uprawnień dyskrecjonalnych
oraz popełnienie błędów w ocenie przy zastosowaniu art. 87
ust. 3 WE. Uważa ona, że pozwana — zamiast dokonać oceny
na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) WE — wypróbowała nowy
schemat oceny nieprawidłowości występujących na rynku,
który nie nadaje się do stwierdzenia zgodności lub ewentualnej
niezgodności subwencji ze wspólnym rynkiem. Ponadto
skarżąca zarzuca Komisji, że w niewystarczający sposób
zbadała ona zgodność przyznanej subwencji na podstawie
art. 87 ust. 3 lit. b) WE.

Skarżąca popiera swoją skargę argumentem, że Komisja naru-
szyła ogólne zasady prawa. Zarzuca ona Komisji naruszenie
zasady dobrej administracji oraz zasady, która zapewnia prawo
do bycia wysłuchanym.

Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2006 — Medienan-
stalt Berlin-Brandeburg przeciwko Komisji

(Sprawa T-24/06)

(2006/C 86/66)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Medienanstalt Berlin-Brandeburg (Berlin,
Niemcy) (Przedstawiciele: M. Schütte, B. Immenkamp)
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