
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— ColArt/Americas przeciwko OHIM (BASICS)

(Sprawa T-164/06) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól-
notowego znaku towarowego BASICS — Bezwzględne
podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniają-
cego — Znak towarowy o charakterze opisowym — Artykuł 7
ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Charakter
odróżniający nabyty w drodze używania — Artykuł 7 ust. 3

rozporządzenia nr 40/94)

(2007/C 247/53)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ColArt/Americas, Inc. (Piscataway, New Jersey,
Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci E. Soler Borda i
R. Zeineh)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sprawa
R 788/2005-4), w której odmówiono rejestracji słownego znaku
towarowego BASICS w charakterze wspólnotowego znaku towa-
rowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) ColArt/Americas zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 190 z 12.8.2006.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Komisja przeciwko Internet Commerce Network i

Dane-Elec Memory

(Sprawa T-184/06) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Umowa zawarta w ramach
programu jednostkowego w dziedzinie technologii społeczeń-
stwa informacyjnego (projekt Crossmarc) — Niewykonanie
umowy — Zwrot zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę —
Gwarancja na pierwsze żądanie wykonania zobowiązań

umownych — Postępowanie zaoczne)

(2007/C 247/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo L. Ström van Lier, następnie L. Escobar Guerrero,
pełnomocnicy, wspierani przez P. Elvingera, avocat)

Strona pozwana: Internet Commerce Network (Bagnolet, Francja)
i Dane-Elec Memory (Bagnolet)

Przedmiot sprawy

Skarga oparta na klauzuli arbitrażowej, o nakazanie pozwanym
zwrotu kwoty zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę wraz z
odsetkami za zwłokę, w związku z niewykonaniem umowy nr
2000-25366 zawartej w ramach w ramach programu badań,
rozwoju technologicznego i prezentacji w dziedzinie technologii
społeczeństwa informacyjnego (IST) (1998-2002) (Dz.U. C 12,
str. 5), a dotyczącej projektu CROSSMARC (Cross-lingual Multi
Agent Retail Comparison)

Sentencja wyroku

1) Zasądza się od Dane-Elec Menory na rzecz Komisji Wspólnot
Europejskich kwotę 55 878 EUR tytułem kwoty głównej wraz z
odsetkami:

— według stopy 4,75 % rocznie za okres od dnia 16 marca
2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
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— według stopy 5 % rocznie za okres od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r.;

— według stopy 5,25 % rocznie za okres od dnia 1 stycznia
2007 r. do dnia całkowitej zapłaty długu.

2) Postępowanie w przedmiocie skargi wniesionej przeciwko Internet
Commerce Network zostaje umorzone.

3) Dane-Elec Memory poza własnymi poniesie koszy poniesione przez
Komisję.

4) Internet Commerce Network poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

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

(Sprawa T-20/07 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury
— Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności decyzji
Komisji w sprawie obliczenia lat służby uprawniających do
emerytury — Przeniesienie krajowych praw do emerytury)

(2007/C 247/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Eleni Chatziioannidou (Auderghem,
Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2006 r. w
sprawie F-100/05 Chatziioannidou przeciwko Komisji
(dotychczas nieopublikowany w Zbiorze) i zmierzające do uchy-
lenia tego wyroku.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U C 69 z 24.3.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 sierpnia
2007 r. — SELEX Sistemi Integrati przeciwko Komisji

(Sprawa T-186/05) (1)

(Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna
— Konkurencja — Decyzja Komisja w sprawie oddalenia
skargi złożonej do niej na podstawie art. 82 WE — Skarga w
części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście pozba-
wiona podstawy prawnej — Rzeczywiste poniesienie szkody)

(2007/C 247/56)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: SELEX Sistemi Integrati SpA, dawniej Alenia
Marconi Systems SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: adwokat
F. Sciaudone)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Bouquet, L. Visaggio i F. Amato, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie odszkodowania za szkodę rzekomo poniesioną przez
skarżącą w następstwie decyzji Komisji z dnia 12 lutego 2004 r.,
oddalającej skargę złożoną do niej przez skarżącą w niniejszym
postępowaniu, dotyczącą rzekomego naruszenia przez Eurocon-
trol postanowień traktatu WE w dziedzinie konkurencji.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna, a w części
oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

2) SELEX Sistemi Integrati SpA pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005.
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