
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 kwietnia
2008 r. — Imelios SA przeciwko Komisji

(Sprawa T-97/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodo-
wanie — Piąty program ramowy Wspólnoty Europejskiej
określający działania wspólnotowe w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i prezentacji (1998-2002) — Klauzula arbi-

trażowa — Nota debetowa — Niedopuszczalność)

(2008/C 158/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Imelios SA (Velizy-Villacoublay, Francja) (przed-
stawiciel: C. Curtil, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Ladenburger i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przyjętej
przez Komisję w następstwie raportu z audytu Europejskiego
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o odzys-
kaniu w drodze noty debetowej z dnia 17 stycznia 2007 r. zali-
czek wypłaconych w ramach umowy oznaczonej jako
IST-1999-10934-Assist, dotyczącej projektu „Knowledge Mana-
gement for Help Desk Operators”, zawartej w ramach piątego
programu ramowego określającego działania wspólnotowe
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji
w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego przyjaznego dla
użytkownika (1998–2002), po drugie żądanie zapłaty kwoty
34 368 EUR z tytułu transzy subwencji pozostającej do zapłaty
na podstawie tej umowy, i po trzecie żądanie odszkodowania za
szkody poniesiono rzekomo przez skarżącą w wyniku przyjęcia
wspomnianej decyzji.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Imelios SA zostaje obciążona oprócz kosztów własnych kosztami
poniesionymi przez Komisję.

(1) Dz.U. C 129 z 9.6.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 kwietnia
2008 r. — PubliCare Marketing Communications

przeciwko OHIM (Publicare)

(Sprawa T-358/07) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól-
notowego znaku towarowego Publicare — Termin do wnie-
sienia skargi — Nieprzewidywalne okoliczności —

Usprawiedliwiony błąd — Oczywista niedopuszczalność)

(2008/C 158/27)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: PubliCare Marketing Communications GmbH
(Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: B. Mohr,
adwokat)

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

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
27 czerwca 2007 r. (sprawa R 157/2007–4) dotyczącą zgło-
szenia oznaczenia słownego Publicare jako wspólnotowego
znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) PubliCare Marketing Communications GmbH poniesie własne
koszty.

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.
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