
3) William Prym i Prym Consumer pokrywają 90 % własnych
kosztów oraz 90 % kosztów poniesionych przez Komisję, natomiast
Komisja pokrywa 10 % własnych kosztów oraz 10 % kosztów
poniesionych przez William Prym i Prym Consumer.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Coats Holdings i Coats przeciwko Komisji

(Sprawa T-36/05) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
— Europejski rynek produktów pasmanteryjnych (igły) —
Podział rynków produktowych — Podział rynku geograficz-
nego — Ocena dowodów — Uczestnictwo w spotkaniach —
Trójstronne porozumienie — Grzywna — Waga i czas trwania

naruszenia — Okoliczności łagodzące)

(2007/C 247/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Coats Holdings Ltd (Uxbridge, Middlesex, Zjed-
noczone Królestwo) i J & P Coats Ltd (Uxbridge) (przedstawi-
ciele: W. Sibree i C. Jeffs, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Castillo de la Torre i K. Mojzesowicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Tytułem żądania głównego stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji C (2004) 4221 wersja ostateczna z dnia 26 paździer-
nika 2004 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81[WE]
(Sprawa COMP/F-1/38.338 — PO/Igły), a tytułem żądania
ewentualnego, uchylenie lub obniżenie grzywny nałożonej na
skarżące.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2004) 4221 wersja
ostateczna z dnia 26 października 2004 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 [WE] (Sprawa COMP/F-1/38.338
— PO/Igły) w zakresie, w jakim stwierdza się w niej naruszenie
przez skarżące art. 81 WE w okresie po 13 marca 1997 r.

2) Kwota grzywny nałożonej na skarżące w art. 2 decyzji zostaje usta-
lona na 20 mln EUR.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Skarżące pokrywają dwie trzecie własnych kosztów oraz dwie trzecie
kosztów poniesionych przez Komisję, natomiast Komisja pokrywa
jedną trzecią własnych kosztów oraz jedną trzecią kosztów poniesio-
nych przez skarżące.

(1) Dz.U. C 93 z 16.4.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— UFEX i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-60/05) (1)

(Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek
międzynarodowych przesyłek ekspresowych — Decyzja o odda-
leniu skargi do Komisji — Stwierdzenie nieważności decyzji o
oddaleniu skargi do Komisji przez sąd wspólnotowy —
Ponowne badanie i ponowne oddalenie skargi do Komisji —

Przedsiębiorstwo publiczne)

(2007/C 247/48)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-
France, Francja); DHL Express (Francja) SAS, dawniej DHL Inter-
national SA (Roissy-en-France); Federal express international
(Francja) SNC (Gennevilliers, Francja) oraz CRIE SA (Asnières,
Francja) (przedstawiciele: adwokaci É. Morgan de Rivery i
J. Derenne)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo A. Bouquet i O. Beynet, następnie A. Bouquet i
V. Di Bucci, działający w charakterze pełnomocników)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Chronopost SA
(Issy-les-Moulineaux, Francja) (przedstawiciel: adwokat D. Berlin)
oraz La Poste (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat
H. Lehman)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji SG-Greffe
(2004) D/205294 z dnia 19 listopada 2004 r. o oddaleniu
skargi złożonej do Komisji przez skarżące w niniejszej sprawie
przeciwko francuskiej poczcie i rządowi francuskiemu, doty-
czącej francuskiego rynku międzynarodowych przesyłek ekspre-
sowych.
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Sentencja wyroku

1) CRIE SA zostaje skreślona z listy skarżących.

2) Skarga zostaje oddalona.

3) Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Francja) SAS i
Federal express international (Francja) SNC pokrywają własne
koszty oraz trzy czwarte kosztów Chronopost SA i La Poste. Chro-
nopost i La Poste pokrywają jedną czwartą własnych kosztów. CRIE
pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą kosztów Komisji.
Komisja pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 93 z 16.4.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Grecja przeciwko Komisji

(Sprawa T-243/05) (1)

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wykluczone z
finansowania wspólnotowego — Rośliny uprawne — Oliwa z

oliwek— Audyt finansowy — Okres 24 miesięcy)

(2007/C 247/49)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanello-
poulos i E. Svolopoulou, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. Tserepa–Lacombe i L. Visaggio, pełnomocnicy, wspierani
przez N. Korogiannakisa, adwokata)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
nr 2005/354/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączającej z
finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 112,
str. 14) w takim zakresie, w jakim wyłącza ona niektóre wydatki
poniesione przez Republikę Grecką w sektorach roślin upraw-
nych i oliwy z oliwek a także w dziedzinie audytu finansowego.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji nr 2005/354/WE z dnia
29 kwietnia 2005 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej (EFOGR) w takim zakresie, w jakim nakłada ona na Repu-
blikę Grecką korektę dokładną w wysokości 200 146,68 EUR w
stosunku do lat budżetowych 1996-1998 (pomoc w odniesieniu
do konsumpcji oliwy z oliwek).

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

3) Republika Grecka pokrywa, poza własnymi kosztami, także 70 %
kosztów poniesionych przez Komisję, zaś Komisja pokrywa 30 %
własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Cain Cellars przeciwko OHIM

(Sprawa T-304/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego
wspólnotowego znaku towarowego złożonego z wizerunku
pięciokąta — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji —
Brak charakteru odróżniającego — Niezłożoność oznaczenia)

(2007/C 247/50)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Cain Cellars, Inc. (St. Helena, Kalifornia, Stany
Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci J.Albrecht i
W.-W. Wodrich)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele:
J. Weberndörfer i G. Schneider, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
23 maja 2005 r. (sprawa R 975/2004-1) dotyczącą rejestracji
wizerunku pięciokąta jako wspólnotowego znaku towarowego

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Cain Cellars, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.
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