
Na poparcie swoich zarzutów skarżące podnoszą:

— naruszenie licznych zasad regulujących ESA 95, dotyczą-
cych klasyfikacji instytucji do sektorów „administracji
publicznej” lub „spółek niefinansowych”;

— naruszenie zasady ogólnej uzasadniania aktów administra-
cyjnych oraz wysłuchania zainteresowanego.

(1) Dz.U. L 310, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2006 r. — Fränkischer
Weinbauverband przeciwko OHIM (trójwymiarowy znak

towarowy „Bocksbeutel”)

(Sprawa T-180/06)

(2006/C 212/61)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Fränkischer Weinbauverbande.V. (Würzburg,
Niemcy) (Przedstawiciel: N. Hetzelt i A. Weigand, Rechtsanwälte)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoła-
wczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 kwietnia 2006 r.
(sprawa R 0479/2004-1)

— nakazanie pozwanemu opublikowania na podstawie art. 40
rozporządzenia nr 40/94 wspólnotowego znaku towaro-
wego nr 002323301 oraz

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak
wspólny „Bocksbeutel” dla towarów i usług z klas 32, 33 i 42
(zgłoszenie nr 323 301)

Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Zgłoszony znak towarowy winien podlegać
ochronie, ponieważ wykazuje minimum charakteru odróżniają-
cego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 64 rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1). Ponadto zaskarżona decyzja narusza
zasadę równego traktowania.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str.
1).

Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2006 r. — Republika
Włoska przeciwko Komisja

(Sprawa T-181/06)

(2006/C 212/62)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (Przedstawiciel: Giacomo
Aiello, Avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/334/WE z
dnia 28 kwietnia 2006 r. C (2006) 1702 w części, w której
wyłącza z finansowania przez Wspólnotę niektórych
wydatków Republiki Włoskiej z tytułu Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja
Gwarancji, wraz z obciążeniem pozwanej kosztami, należ-
nościami i honorariami związanymi ze sprawą; obciążenie
Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Republika Włoska wniosła skargę do Sądu na decyzję Komisji z
dnia 20 kwietnia 2006 r. C (2006) 1702 w części, w której
wyłącza z finansowania przez Wspólnotę niektórych wydatków
Republiki Włoskiej z tytułu Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

W uzasadnieniu swoich żądań skarżąca podnosi naruszenie i
wadliwe zastosowanie:

— artykułu 11 ust. 1 lit. x) pkt 4, art. 13 ust. 2, art. 15 ust. 4
lit. a), art. 30 ust. 1 i 2 i art. 50 rozporządzenia Rady (WE)
nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz.U. L 271
z 3.10.1997, str. 19);
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