
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie na podstawie art. 230 WE nieważności decyzji
D(2004) 24253 Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. o
zmniejszeniu pomocy finansowej Europejskiego Funduszu
Socjalnego (FSE) przyznanej skarżącemu decyzją C(87) 0860
z dnia 30 kwietnia 1987 r. (akta nr 870927 P1);

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są identyczne z tymi przedstawio-
nymi w sprawie T-158/07.

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 — Group Lottuss
przeciwko OHIM — Ugly (COYOTE UGLY)

(Sprawa T-161/07)

(2007/C 155/67)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Group Lottuss Corporation, SL (Barcelona, Hisz-
pania) (przedstawiciele: adwokaci J. Grau Mora, A. Angulo
Lafora, M. Ferrándiz Avendaño i J Arribas García)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
UGLY, INC.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności (w części) decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 2 marca 2007 r., w zakresie, w
jakim odrzucono w niej częściowo zgłoszenie wspólnoto-
wego znaku towarowego nr 2.428.795 „COYOTE UGLY”
złożone przez GROUP LOTTUSS CORP. SL;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Group Lottuss Corpora-
tion, SL

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„COYOTE UGLY” (zgłoszenie nr 2.428.795) dla towarów i usług
z klas 9, 41 i 42.

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Ugly, Inc.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny
wspólnotowy znak towarowy „COYOTE UGLY” dla towarów z

klas 14, 16, 21, 25, 32 i 34, oraz wcześniejsze powszechnie
znane niezarejestrowane słowne i graficzne znaki towarowe
„COYOTE UGLY” dla towarów i usług z klas 14, 16, 21, 25, 32,
33, 34, 41 i 42.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w części i
odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do usług z klasy 42.

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie zaskarżonej decyzji w
zakresie, w jakim odrzucono w niej sprzeciw w odniesieniu do
objętych zgłoszeniem „usług rozrywkowych i usług dla dyskotek
i sal przyjęć” z klasy 41, i odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu
do tych usług

Podniesione zarzuty: niewłaściwe zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego.

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Pigasos Alieftiki
Naftiki Etairia przeciwko Komisji

(Sprawa T-162/07)

(2007/C 155/68)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Pigasos Alieftiki Naftiki Etairia (Moskhato,
Grecja) (przedstawiciel: N. Skandami, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot
Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez szereg bezprawnych działań i
zaniechań, Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Euro-
pejskich naruszyły podstawowe zasady prawa Wspólnoty w
zakresie swobody przepływu, wolności gospodarczej,
proporcjonalności, ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz
skutecznej ochrony prawnej, w odniesieniu do działalności
rybołówczej na obszarze przygranicznym państwa trzeciego
(Tunezją) i transportu produktów złowionych na obszar
celny Wspólnoty przez terytorium tego państwa — stowa-
rzyszonego ze Wspólnotą — pod nadzorem celnym (w
tranzycie),

— zasądzenie od instytucji wspólnotowych na rzecz skarżącej
kwoty 23 608,551 dinars oraz kwoty (EUR 188 583,19
+ 10 806 323,44 + 1 000 000 = 11 994 906,62)
11 994 906,62 EUR tytułem odszkodowania na podstawie
art. 235 WE i art. 288 akapit drugi WE.
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