
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Kopie przeciwko OHIM — Aceites del Sur (La Española)

(Sprawa T-363/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego
wspólnotowego znaku towarowego „La Española” — Sprzeciw
właściciela krajowych i wspólnotowych graficznych znaków
towarowych „Carbonell” — Oddalenie sprzeciwu — Elementy
dominujące — Podobieństwo — Prawdopodobieństwo wpro-

wadzenia w błąd — Kompetencje reformatoryjne)

(2007/C 247/43)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Koipe Corporación, SL (San Sebastián, Hisz-
pania) (przedstawiciel: M. Fernández de Béthencourt, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
J. García Murillo, pełnomocnik)

Drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, wystę-
pującą przed Sądem w charakterze interwenienta, była: Aceites del
Sur, SA (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciele: C.L. Fernández-
Palacios i R. Jiménez Díaz, adwokaci)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
11 maja 2004 r. (sprawa R 1109/2000-4) dotyczącą postępo-
wania w sprawie sprzeciwu między Koipe Corporación, SL a
Aceites del Sur, SA.

Sentencja

1) Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z
dnia 11 maja 2004 r. (sprawa R 1109/2000-4) zostaje zmie-
niona w ten sposób, że odwołanie wniesione przez skarżącą do Izby
Odwoławczej zostaje uznane za zasadne i w rezultacie sprzeciw
zostaje uwzględniony.

2) OHIM oraz interwenient zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U C 284 z 20.11.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Komisja przeciwko Trends

(Sprawa T-448/04) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Czwarty program ramowy badań,
rozwoju technologicznego i prezentacji — Umowy dotyczące
projektów w dziedzinie systemów telematycznych, będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania — Brak dowodów
oraz niezgodność z postanowieniami umownymi części zade-

klarowanych wydatków — Zwrot wypłaconych kwot)

(2007/C 247/44)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Patakia, pełnomocnik, wspierana przez M. Bra, K. Kapoutzi-
doua i S. Chatzigiannisa, a następnie K. Kapoutzidoua i S. Chat-
zigiannisa, avocats)

Strona pozwana: Transport Environment Development Systems
(Trends) (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: V. Christianos i V.
Vlassi, avocats)

Przedmiot sprawy

Skarga Komisji, oparta na klauzuli arbitrażowej w rozumieniu
art. 238 WE, o nakazanie Trends zwrotu kwoty 48 046 EUR
powiększonej o odsetki umowne, lub tytułem ewentualnym,
powiększonej o odsetki za zwłokę

Sentencja wyroku

1) Wniosek dotyczący kwestii incydentalnej zostaje oddalony.

2) Zasądza się od Transport Environment Development Systems
(Trends) na rzecz Komisji kwotę 48 046 EUR powiększoną o
odsetki za zwłokę według stopy 5,50 % rocznie za okres od dnia
1 stycznia 1999 r. do dnia całkowitej zapłaty długu.

3) Trends poniesie koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003 (dawniej sprawa C-248/03).
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