
— uznano, że pomimo swojego nastawienia na rynek ogól-
noeuropejski i siły gospodarczej przedsiębiorstwo E.ON
nie jest potencjalnym znaczącym konkurentem dla
przedsiębiorstwa ENDESA na hiszpańskich rynkach
produkcji elektryczności i zaopatrzenia w gaz,

— stwierdzono, że poprzez to przedsięwzięcie nie zostanie
wzmocnione przedsiębiorstwo dominujące na rynku
niemieckim i że zniknięcie z tego rynku przedsiębior-
stwa ENDESA, które niedawno się na nim pojawiło, nie
zmieni sytuacji w zakresie konkurencji.

Wreszcie, skarżąca podnosi naruszenie obowiązku uzasadnienia
aktów prawnych.

Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2006 r. — NewSoft
Technology Corporation przeciwko OHIM — SOFT

(Presto! BizCard Reader)

(Sprawa T-205/06)

(2006/C 237/18)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: NewSoft Technology Corporation (Taipei,
Tajwan) (Przedstawiciel: adwokat Dirksen-Schwanenland)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
SOFT, S.A.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie R
601/2005, doręczonej skarżącej w dniu 30 maja 2006 r.;

— oddalenie wniosku o unieważnienie rejestracji wspólnoto-
wego znaku towarowego nr 002625457 „Presto! BizCard
Reader”, złożonego przez Soft, S.A., Hiszpania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „Presto! BizCard
Reader” dla towarów i usług należących do klas 9, 16 i 42
(wspólnotowy znak towarowy nr 2625457).

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca.

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
SOFT, S.A.

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie-
ważnienie: hiszpański graficzny znak towarowy „Presto” dla
towarów należących do klas 9 i 42.

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie wspólnotowego
znaku towarowego.

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania.

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 (1) z uwagi na to, że ryzyko pomylenia
konkurujących ze sobą znaków nie występuje.

(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 11 sierpnia 2006 r. — Bowland
Dairy Products przeciwko Komisji

(Sprawa T-212/06)

(2006/C 237/19)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Bowland Dairy Products Limited (Nelson, Zjed-
noczone Królestwo) (reprezentowana przez: J. Milligana, soli-
citor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— nakazanie Komisji zapłaty na rzecz skarżącej odszkodo-
wania w kwocie równej szkodzie, jaką poniosła ona
wskutek wydania zaskarżonej decyzji, wraz z odsetkami;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
Wspólnot Europejskich zawartej w wiadomości elektronicznej
do UK Foods Agency z dnia 20 lipca 2006 r., przekierowanej
do skarżącej w dniu 21 lipca 2006 r., w sprawie uzależnienia
od spełnienia określonych przez Komisję warunków przeka-
zania w ramach systemu wczesnego ostrzegania ustanowionego
na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz.U. L 31, str. 1)
uzupełniającej informacji o zgodzie Food Security Agency
(FSA) na wprowadzenie do obrotu twarogu produkowanego
przez skarżącą.
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