
W razie nieuwzględnienia żądania ewentualnego skarżący
podnosi, że wbrew temu, co zadecydowała Komisja, stopa
odsetek, których się ona domaga była zmienna. W konsekwencji
wnosi o zasądzenie od Komisji nadpłaconych odsetek od spor-
nych wierzytelności.

(1) Rozporządzenie Rady EWG nr 2950/83 z dnia 17 października
1983 r. w sprawie wykonania decyzji 83/516/EWG w sprawie zadań
Europejskiego Funduszu Socjalnego, Dz.U. L 289, str. 1.

(2) Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie zarządzania
Europejskim Funduszem Socjalnym (EFS), Dz.U. L 377, str. 1.

(3) Postanowienie Trybunału z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie T-134/
05, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.

(4) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) z dnia 18 grudnia 1995 r.
sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
Dz.U. L 312, str. 1.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) z dnia 23 grudnia 2002 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finanso-
wego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 357, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2007 r. — Galderma
przeciwko OHIM — Lelas (Nanolat)

(Sprawa T-6/07)

(2007/C 56/64)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Galderma SA (Cham, Szwajcaria) (przedstawiciel:
adwokat N. Hebeis)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Tihomir Lelas

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 października
2006 r. wydanej przez Czwartą Izbę Odwoławczą w sprawie
R0146/2006-4, w zakresie, w jakim odrzucono w niej
sprzeciw odnoszący się do „leków, produktów farmaceutycz-
nych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, mydeł, kosme-
tyków i płynów do pielęgnacji włosów”;

— odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego
„NANOLAT” (zgłoszenie nr 003088986) w odniesieniu do
wyżej wymienionych towarów;

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Tihomir Lelas

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„Nanolat” dla towrów z klas 1, 3 i 5 (zgłoszenie nr 3 088 986)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprze-
ciwie: Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny
niemiecki znak towarowy „TANNOLACT” dla towarów z klasy 5

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1) z uwagi na prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd odnośnie do występujących w sprawie znaków
towarowych.

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

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2007 r. — TORRES
przeciwko OHIM — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

(Sprawa T-8/07)

(2007/C 56/65)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Miguel Torres S.A. (Barcelona, Hiszpania) (przed-
stawiciele: adwokaci Sres. E. Armijo Chávarri, M. A. Baz de San
Ceferino i A. Castán Pérez-Gómez)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Fundación Gala-Salvador Dalí

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu
24 października 2006 r. przez Drugą Izbę Odwoławczą
Urzędu w sprawie R 168/2006-2;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: FUNDACIÓN GALA-
SALVADOR DALÍ

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
„TG Torre Galatea” dla towarów z klasy 33 (zgłoszenie
nr 2730513)
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