
— Stwierdzenie nieważności wydanego w dniu 29 maja 2006
r. pisma nr 04468 Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Regionalnej, Programy i projekty na Cyprze, w
Grecji, Włoszech, na Malcie, w Niderlandach i na
Węgrzech, dotyczącego płatności Komisji, które różnią się
od wnioskowanych kwot — Program RPO Sardynia 2000–
2006 (nr CCI 1999 IT 16 1 PO 010);

— Stwierdzenie nieważności wszelkich aktów związanych lub
wydanych na podstawie tych pism i obciążenie Komisja
kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są analogiczne do przedstawio-
nych w sprawie T-345/04 Republika Włoska przeciwko
Komisji (1).

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004, str. 55.

Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2006 r. — Expasa
przeciwko OHIM — Juan Gallardo Blanco (graficzny znak

towarowy „H”)

(Sprawa T-172/06)

(2006/C 190/53)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Expasa, Agricultura y Ganadería, S.A. (Madryt,
Hiszpania) (Przedstawiciel: J. C. Valle Valiente)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Juan Gallardo Blanco

Żądania strony skarżącej

— orzeczenie o niedopuszczalności skargi;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy „H” (litera
napisana pogrubioną czcionką z wgięciem w poziomej kresce)
(zgłoszenie nr 1 255 751 dotyczące wszystkich towarów
należących do klasy 31)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
D. Juan Gallardo Blanco

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie-
ważnienie: hiszpański graficzny znak towarowy nr 198 648
mający postać litery „H” (litera napisana pogrubioną czcionką,
lekko pochylona, z wygięciem w poziomej kresce, przecięta
paskiem w kolorach błękitnym i szkarłatnym) dla towarów
należących do klasy 31 („hodowla żywego inwentarza z
wyłączeniem koni”).

Decyzja Wydziału Unieważnień: całkowite unieważnienie znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 40 ust. 2 i art. 74 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego.

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2006 r. — Inalca i
Cremonini przeciwko Komisji

(Sprawa T-174/06)

(2006/C 190/54)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Inalca i Cremonini (Modena, Włochy) (Przedsta-
wiciel: adwokat Francisco Sciaudone)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Komisji;

— stwierdzenie szkody poniesionej przez skarżących obli-
czonej na 2 861 000 EUR;

— nakazanie Komisji naprawienia tej szkody, zasądzenie
odpowiednich odsetek wyrównawczych oraz ewentualnych
odsetek za zwłokę;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Przedmiotem skargi jest naprawienie szkody, którą skarżące
spółki miały ponieść w wyniku pisma z dnia 6 lipca 1998 r., w
którym UCLAF poinformował władze włoskie o wynikach
kontroli, które skarżący uważają za całkowicie błędne, przepro-
wadzonej z powodu rzekomych nieprawidłowości dotyczących
refundowanego wywozu wołowiny do Jordanii oraz sfor-
mułował przeciwko obu spółkom i ich kierownictwu zarzuty
mające również charakter karnoprawny.
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W uzasadnieniu swoich żądań skarżący powołują się na:

— Naruszenie art. 9 ust. 2 akapit drugi i czwarty rozporzą-
dzenia nr 729/70, ponieważ z jednej strony kontrola prze-
prowadzona przez UCLAF w Jordanii była nieprawidłowa
ze względu na przekroczenie zakresu uprawnień kontrol-
nych ograniczonego do terytorium państw członkowskich
oraz z drugiej strony UCLAF naruszył obowiązek przygoto-
wania i przeprowadzenia kontroli za uprzednią zgodą
państw członkowskich i w obecności przedstawicieli
wszystkich zainteresowanych organów krajowych.

— Naruszenie art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia
nr 2988/95 i art. 4 rozporządzenia nr 2185/96, ponieważ
UCLAF uchybił zobowiązaniu do przygotowania kontroli i
inspekcji na miejscu w ścisłej współpracy z państwami
członkowskimi oraz poinformowania przed przeprowadze-
niem kontroli odpowiednich władz krajowych.

— Naruszenie art. 18 rozporządzenia nr 3665/87, ponieważ
UCLAF nie uwzględnił wartości dowodowej uznanej i przy-
pisanej przez to rozporządzenie grupie wyraźnie wymienio-
nych dokumentów i arbitralnie przyznał pierwszeństwo
grupie innych dokumentów niezgodnie z zasadą bezpie-
czeństwa prawnego i przejrzystości kontroli.

Skarżący podnoszą ponadto naruszenie zasady dobrej admini-
stracji, staranności i proporcjonalności oraz naruszenie tajem-
nicy zawodowej.

W końcu skarżący twierdzą, że UCLAF jest odpowiedzialny za
poniesioną przez nich szkodę, nawet jeżeli jego zachowanie nie
było nieprawidłowe. Nie mogli oni bowiem w rozsądny sposób
przewidzieć i w ten sposób uniknąć szkody, którą ponieśli w
wyniku dochodzenia, które okazało się całkowicie niewłaściwe.

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2006 r. — Sviluppo
Italia Basilicata przeciwko Komisji

(Sprawa T-176/06)

(2006/C 190/55)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. (Potenza,
Włochy)(przedstawiciel: Francesco Sciaudone, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji europejskiej
C(2006)1706 z dnia 20 kwietnia 2006 r.,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzją zaskarżoną w niniejszej sprawie dokonano istotnej
korekty finansowej pomocy z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRG) w wysokości 5 600 000 EUR,
przyznanej w ramach wspólnotowego wsparcia regionów „Cel
1” we Włoszech, na rzecz subwencji ogólnej BIC Basilicata,
celem realizacji środków wspierających małe i średnie przedsię-
biorstwa działające w regionie Basilicata. W szczególności drugi
środek ogólnej subwencji przewidywał utworzenie funduszu
kapitałowego w celu udzielania pomocy w postaci udziału w
kapitałach zakładowych, pożyczek z udziałem w zyskach oraz
pożyczek zamiennych na udziały lub akcje, na rzecz przedsię-
biorstw mających siedzibę w regionie Basilicata lub mających
zamiar ustanowienia tam siedziby.

Na poparcie swych zarzutów skarżąca spółka podnosi:

— Zupełny brak faktycznych i prawnych przesłanek mogących
stanowić podstawę zaskarżonej decyzji, w zakresie w jakim
pozwana twierdzi, że w niniejszej sprawie brak było pozy-
tywnego wpływu pomocy z funduszu, ponieważ mniej niż
3 % dotacji z funduszu zostało przeznaczonych na nabycie
udziałów w przedsiębiorstwach (przesłanka wykorzystania).
W tym zakresie skarżąca twierdzi, że przesłanka ta nie
została przewidziana ani w przepisach mających zastoso-
wanie w niniejszej sprawie, zawartych w decyzji o przy-
znaniu pomocy, ani w ogólnych przepisach dotyczących
funduszy strukturalnych. Zatem Komisja nie mogła zgodnie
z prawem stwierdzić wystąpienia nieprawidłowości w rozu-
mieniu art. 24 rozporządzenia nr 4253/88, powołując się
na przesłankę wykorzystania.

— Naruszenie decyzji 97/322/WE spowodowane nieuwzględ-
nieniem i dokonaniem błędnej wykładni ust. C arkusza nr
19. W tym zakresie skarżąca twierdzi, że pozwana nie
uwzględniła w zaskarżonej decyzji z jednej strony rozróż-
nienia pomiędzy pojęciami „wykorzystanie” i „wydatki”, a z
drugiej strony zapisów arkusza dotyczących czasu trwania
funduszu, jak również postanowień tegoż projektu
subwencji ogólnej, stanowiących integralną część decyzji
zatwierdzającej pomoc, w których czas trwania tej pomocy
ustalono na dziesięć lat.

— Naruszenie przy stwierdzeniu nieprawidłowości procedur
przewidzianych w konwencji, art. 25 rozporządzenia nr
4253 oraz art. 26 rozporządzenia nr 2082/93.

Na zakończenie swej skargi skarżąca podnosi również naru-
szenie zasady uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa,
zasady proporcjonalności i obowiązku przedstawienia uzasad-
nienia.
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