
Strona pozwana: Transport Environment Development Systems
(Trends) (Ateny, Grecja) [przedstawiciel: V. Christianos, avocat],
Marios Kontaratos (Ateny), Anastasios Tillis (Neo Irakleio,
Grecja) [przedstawiciel: V. Christianos, avocat], Marios Konta-
ratos (Glyfada, Grecja)

Przedmiot sprawy

Skarga Komisji skierowana w celu zasądzenia od pozwanych
zwrotu kwoty stanowiącej nadpłatę wkładu finansowego
wypłaconego przez Wspólnotę Europejską tytułem dwóch
umów zawartych w ramach realizacji programu wspólnoto-
wego „Telematics applications of commun interest”

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna, ponieważ została
skierowana przeciwko A. Tillisowi, M. Kontaratosowi, p. Argyra-
kosowi, p. Petrakisowi i p. Koutroumpa

2) Komisja zostaje poniesie własne koszty oraz koszty poniesione
przez A. Tillisa związane z podniesionym przez niego zarzutem
niedopuszczalności

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 lutego
2006 r. — Komisja przeciwko Trends i in.

(Sprawa T-449/04) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Zarzut niedopuszczalności —
Skarga przeciwko wspólnikom spółki)

(2006/C 108/40)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: M. Patakia, pełnomocnik wspierana przez adwokatów M.
Brę, K. Kapoutzidou i S. Chatzigiannisa]

Strona pozwana: Transport Environment Development Systems
(Trends) (Ateny, Grecja) [przedstawiciel: adwokat V. Chris-
tianos], Marios Kontaratos (Ateny), Anastasios Tillis (Neo
Irakleio, Grecja) [przedstawiciel: adwokat V. Christianos], Geor-
gios Argyrakos (Ateny), Konstantinos Petrakis (Cholargos,
Grecja) i Fotini Koutroumpa (Glyfada, Grecja)

Przedmiot sprawy

Skarga Komisji o zasądzenie od pozwanych zwrotu kwoty
stanowiącej nadpłatę wkładu finansowego wypłaconego przez
Wspólnotę Europejską tytułem dwóch umów zawartych w
ramach realizacji programu wspólnotowego „Telematics appli-
cations of commun interest”

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna w zakresie, w
jakim skierowana jest przeciwko A. Tillisowi, M. Kontaratosowi,
G. Argyrakosowi, K. Petrakisowi i F. Koutroumpie.

2) Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami
poniesionymi przez A. Tillisa w związku z podniesionym przez
niego zarzutem niedopuszczalności.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2005 r. — Komisja
przeciwko Enviromental Management Consultants Ltd

(Sprawa T-46/05)

(2006/C 108/41)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
D. Triantafyllou, wspierany przez adwokata N. Korogiannakisa]

Strona pozwana: Enviromental Management Consultants Ltd
(Nikozja, Cypr)

Żądania strony skarżącej

— Nakazanie pozwanej zapłaty kwoty 44 056,81 EUR, odpo-
wiadającej 31 965,28 EUR jako kwoty głównej i
12 091,53 EUR jako odsetki za zwłokę od daty płatności
noty obciążającej do dnia 31 stycznia 2005 r.

— Nakazanie skarżącej zapłaty odsetek w wysokości
9,62 EUR dziennie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia całko-
witego uregulowania długu.

— Obciążenie Enviromental Management Consultants Ltd
kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Wspólnota Europejska reprezentowana przez Komisję
Wspólnot Europejskich zawarła z pozwaną umowę objętą
stosowaniem przepisów programu specjalnego z krajami trze-
cimi i organizacjami międzynarodowymi. Umowa dotyczyła
realizacji projektu zatytułowanego „Technical Development and
demonstration of closed-loop electroplating and metal chemi-
stry”, który miał być zrealizowany w ciągu 30 miesięcy od dnia
1 listopada 1998 r. W ramach tej umowy Komisja zobowiązała
się do wsparcia finansowego w celu efektywnego przeprowa-
dzenia projektu w wysokości 50 % wydatków kwalifikujących
się i w wysokości 100 % pozostałych wydatków do kwoty
538 800 EUR.

W maju 1999 r. spółka, która wykonywała zadania koordynacji
prac, znalazła się w stanie upadłości i przerwała rozpoczętą w
dniu 5 lutego 1999 r. realizację projektu. Pomimo starań kilku
z pozostałych członków konsorcjum znalezienie innego koor-
dynatora okazało się niemożliwe. W wyniku tego Komisja
postanowiła rozwiązać umowę, kiedy stwierdziła, że realizacja
projektu przez pozostałych członków konsorcjum nie była
możliwa. Swoją decyzję Komisja przekazała skarżącym pismem
z dnia 16 czerwca 2000 r., wzywając przy tym pozwaną do
złożenia zestawienia wydatków i sprawozdania technicznego
nt. prac zrealizowanych od lutego do maja 1999 r.

Pozwana złożyła zestawienie wydatków za okres od 1 listopada
1998 r. do 30 kwietnia 2000 r., Komisja postanowiła jednak
uwzględnić koszty osobowe jedynie za okres od lutego do maja
1999 r., który jej zdaniem stanowił okres faktycznego trwania
programu, oraz dodać do tego koszty wyposażenia. Na
podstawie tych obliczeń Komisja uznała wydatki w wysokości
23 404,72 EUR i domaga się w swojej skardze zwrotu kwoty
31 965,28 EUR stanowiącej resztę zaliczki wypłaconej przez
nią pozwanej oraz odsetki należne od tej kwoty na podstawie
właściwych przepisów.

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2006 r. — ENERCON
przeciwko OHIM

(Sprawa T-71/06)

(2006/C 108/42)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ENERCON GmbH (Aurich, Niemcy) (Przedsta-
wiciel: adwokat R. Böhm)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 30 listopada 2005 r.
(postępowanie odwoławcze 0179/2005-2);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak
towarowy składający się z części konwertera energii wiatru dla
towarów należących do klasy 7 — zgłoszenie nr 2 496 743

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94 z uwagi na to, że objęty zgłoszeniem
kształt towaru nie należy do zwykle używanych kształtów i w
związku z tym zgłoszony trójwymiarowy znak towarowy
posiada charakter odróżniający.

Naruszenie art. 7 ust. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia
polegające na tym, że po uwzględnieniu występujących w
sprawie okoliczności Izba Odwoławcza powinna była zażądać
od zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy dalszych
ekspertyz, które mogły stanowić dowód zgodnie z art. 7 ust. 3.

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2006 r. — Cassegrain
przeciwko OHIM

(Sprawa T-73/06)

(2006/C 108/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean Casegrain (Paryż, Francja) [Przedstawiciele:
adwokaci Y. Coursin i T. van Innis]

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

Żądania strony skarżącej

— tytułem głównym stwierdzenie nieważności wydanej decyzji
i obciążenie Urzędu kosztami postępowania,
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