
Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2007 r. — Evropaïki
Dynamiki przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-300/07)

(2007/C 235/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja)
(przedstawiciel: N. Korogiannakis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrekcji Generalnej ds.
Informatyki Komisji o odrzuceniu oferty skarżącej złożonej
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w ramach
otwartej procedury ENTR/05/078 — TWOJA EUROPA część
1 (prace edytorskie i tłumaczeniowe) na zarządzanie i utrzy-
manie portalu „Twoja Europa” (Dz.U. 2006/S 143-153057),
doręczonej skarżącej pismem z dnia 21 maja 2007 r.
(„decyzja w sprawie części 1”) i o udzieleniu zamówienia
zakwalifikowanemu oferentowi;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (DIGFIT) o odrzu-
ceniu oferty skarżącej złożonej w odpowiedzi na zapro-
szenie do składania ofert w ramach otwartej procedury
ENTR/05/078 — TWOJA EUROPA część 2 (zarządzanie i
infrastruktura) na zarządzanie i utrzymanie portalu „Twoja
Europa” (Dz.U. 2006/S 143-153057), doręczonej skarżącej
pismem z dnia 13 lipca 2007 r. („decyzja w sprawie części
2”) i o udzieleniu zamówienia zakwalifikowanemu oferen-
towi;

— zasądzenie od Komisji, tytułem naprawienia szkody ponie-
sionej przez skarżącą w związku z przedmiotową procedurą
przetargową, kwoty 1 125 000 EUR za część 1 i kwoty
825 000 EUR za część 2;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich całością kosztów
postępowania związanych z niniejszą skargą, nawet w przy-
padku jej oddalenia.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że w ramach proce-
dury udzielania zamówień ENTR/05/078 — TWOJA EUROPA
część 1 (prace edytorskie i tłumaczeniowe) na zarządzanie i
utrzymanie portalu „Twoja Europa” (Dz.U. 2006/S 143-
153057) i ENTR/05/078 — TWOJA EUROPA część 2 (zarzą-
dzanie i infrastruktura) na zarządzanie i utrzymanie portalu
„Twoja Europa” (Dz.U. 2006/S 143-153057), instytucja zama-
wiająca, tj. Dyrekcja Generalna DIGIT Komisji Europejskiej, nie
dopełniła obowiązków wynikających z rozporządzenia finanso-
wego (1) oraz dyrektywy 2004/18/WE (2), jak również nie prze-
strzegała zasad przejrzystości i równości traktowania.

Ponadto skarżąca podnosi, że instytucja zamawiająca dopuściła
się kilku oczywistych błędów w ocenie, które doprowadziły do
odrzucenia oferty. Ponadto instytucja zamawiająca naruszyła jej
zdaniem obowiązek uzasadnienia decyzji oraz w szczególności
obowiązek powiadomienia skarżącej o względnych przewagach
zakwalifikowanego oferenta.

Skarżąca wnosi zatem o stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji Europejskiej o odrzuceniu jej oferty oraz udzieleniu
zamówienia zakwalifikowanemu oferentowi, a także o obcią-
żenie strony pozwanej kosztami postępowania z niniejszej
skargi, nawet w przypadku jej oddalenia. Subsydiarnie, na
wypadek, gdyby na dzień wydania wyroku zamówienie zostało
już wykonane, skarżąca wnosi o zasądzenie rekompensaty
finansowej (odszkodowania) w kwocie 1 125 000 EUR za część
1 i kwoty 825 000 EUR za część 2, zgodnie z art. 235 i 288
WE.

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastoso-
wanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248,
str. 1).

(2) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134
str. 114).

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2007 r. — Motopress
przeciwko OHIM — Sony Computer Entertainment

Europe (BUZZ!)

(Sprawa T-302/07)

(2007/C 235/41)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Motopress Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH
(Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat L. Wiltschek)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą było również:
Sony Computer Entertainment Europe Limited

Żądania strony skarżącej

— zmiana decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie R 1468/2006-
2 celem uwzględnienia sprzeciwu wobec rejestracji zgło-
szenia znaku towarowego nr 4 441 044,
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— posiłkowo stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i
przekazanie sprawy Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego celem ponownego rozpoznania,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Izbą
Odwoławczą i Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Sony Computer Entertain-
ment Europe Limited.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„BUZZ!” dla towarów i usług z klas 9, 16, 28 i 41 (zgłoszenie
nr 4 441 044)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: austriacki
słowny znak towarowy „BUZZ!” dla towarów i usług z klas 9,
16, 35 i 38

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 74 ust. 2 rozporządzenia
nr 40/94 (1) z uwagi na brak uwzględnienia dowodu istnienia
podnoszonego w sprzeciwie znaku towarowego.

(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 7 sierpnia 2007 r. — Nölle prze-
ciwko OHIM — Viña Carta Vieja (Puzzle)

(Sprawa T-303/07)

(2007/C 235/42)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Nölle (Rheinberg, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat J. Reinartz)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Viña Carta Vieja S.A.

Żądania strony skarżącej

— odrzucenie w całości sprzeciwu wniesionego w dniu 24 lute-
go 2005 r. wobec zgłoszenia do rejestracji znaku towaro-
wego skarżącej z dnia 20 lutego 2004 r. (słowny znak towa-

rowy „Puzzle”), poprzez stwierdzenie nieważności decyzji
Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2007 r. w
sprawie R 911/2006-2, a także decyzji Wydziału Sprze-
ciwów z dnia 29 czerwca 2006 r. o nr B 802 340;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami
ewentualnej interwencji.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„Puzzle” dla towarów z klasy 33 (zgłoszenie nr 3 674 561).

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Viña Carta Vieja S.A.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: W szcze-
gólności słowny znak towarowy „MONKEY PUZZLE” dla
towarów z klasy 33 (wspólnotowy znak towarowy nr
3 238 144).

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze-
ciwu.

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw w
odniesieniu do towarów z klasy 32.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 40/94 (1), jako że brak jest prawdopodobieństwa wpro-
wadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących znaków towaro-
wych.

(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 10 sierpnia 2007 r. — Calzaturi-
ficio Frau przeciwko OHIM — Camper

(Sprawa T-304/07)

(2007/C 235/43)

Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Calzaturificio Frau S.p.A. (San Giovanni Ilarione
VR, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Rizzoli)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Camper S.L.
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