
— wreszcie, Komisja, rezygnując ze starannego i niezależnego
postępowania wyjaśniającego, przeprowadziła niewystarcza-
jące postępowanie dowodowe i naruszyła przewidziany w
art. 253 WE obowiązek uzasadnienia.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w
art. 81 i 82 traktatu (Dz.U. L 1, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2007 r. — Republika
Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-463/07)

(2008/C 51/93)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: G. Aiello,
Avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr 2007/647/WE
z dnia 3 października 2007 r., podanej do wiadomości w
dniu 4 października 2007 r., w zakresie, w jakim wyłącza
ona z finansowania wspólnotowego konsekwencje finan-
sowe wynikające z rozliczenia wydatków finansowanych
przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (EFOGR), obciążając nimi budżet Repu-
bliki Włoskiej.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje zgodność z prawem zaskarżonej decyzji w
zakresie, w jakim wyłącza ona z finansowania wspólnotowego
konsekwencje finansowe wynikające z rozliczenia wydatków
finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), obciążając nimi budżet
Republiki Włoskiej.

Wydatkami wyłączonymi z tego finansowania, które stanowią
główny przedmiot skargi, dotyczą premii na bydło, kontroli
olejarni, istnienia rejestru upraw oliwek oraz SIG (systemu infor-
macji geograficznej) upraw oliwek, kontroli wydajności i weryfi-
kacji przeznaczenia oleju i suszu paszowego.

W uzasadnieniu swojego żądania skarżąca wskazuje na naru-
szenie:

— art. 15 i 24 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu
zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów
pomocy ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 3508/92;

— art. 9a ust. 1 i art. 3, 10, 16, 26 i 28 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2366/98 z dnia 30 października 1998 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu
pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w
latach gospodarczych 1998/1999, 1999/2000 i 2000/2001;

— art. 11a rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG z dnia
22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej orga-
nizacji rynku olejów i tłuszczów;

— art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2261/84 z
dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiającego ogólne zasady przy-
znawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organi-
zacjom producentów;

— art. 2, 8, 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 785/95 z
dnia 6 kwietnia 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 w sprawie
wspólnej organizacji rynku suszu paszowego.

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Korsch
przeciwko OHIM (PharmaResearch)

(Sprawa T-464/07)

(2008/C 51/94)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Korsch AG (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat J. Grzam)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 18 października 2007 r.
(sprawa R 924/2007-4) dotyczącej słownego znaku towaro-
wego nr 5 309 836 „PharmaResearch”;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania w sprawie skargi
oraz kosztami postępowania odwoławczego.
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