
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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