
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 października
2008 r. — TridonicAtco przeciwko OHIM (Intelligent

Voltage Guard)

(Sprawa T-297/07) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego
wspólnotowego znaku towarowego Intelligent Voltage Guard
— Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charak-
teru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia

(WE) nr 40/94)

(2008/C 313/58)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: TridonicAtco GmbH & Co. KG (Dornbirn,
Austria) (przedstawiciele: początkowo adwokat L. Wiltschek,
następnie adwokaci L. Wiltschek i E. Tremmel)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (przedstawiciel: A. Poch, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
31 maja 2007 r. (sprawa R 108/2007-2) dotyczącą rejestracji
oznaczenia graficznego Intelligent Voltage Guard jako wspólno-
towego znaku towarowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) TridonicActo GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami
postępowania.

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 września
2008 r. — Regione Siciliana przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawy połączone T-392/03, T-408/03, T-414/03 i
T-435/03) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Cofnięcie
pomocy finansowej — Odzyskanie wypłaconych już kwot —
Żądanie zapłaty odsetek za zwłokę — Potrącenie — Podmiot
regionalny czy lokalny — Brak bezpośredniego oddziaływania

— Niedopuszczalność)

(2008/C 313/59)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione Siciliana (Włochy) (przedstawiciele: G.
Aiello i A. Cingolo, avvocati dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. de March, L. Flynn i G. Wilms, pełnomocnicy, wspierani
przez A. Dal Ferro, adwokata)

Przedmiot sprawy

W sprawie T-392/03 wniosek o stwierdzenie nieważności pisma
Komisji z dnia 6 października 2003 r. w zakresie, w jakim
dotyczy ono warunków odzyskania kwot wypłaconych z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla realizacji
projektu infrastrukturalnego pod nazwą „zapora na rzece
Gibbesi”, jak również aktów poprzedzających to pismo i wyda-
nych na jego podstawie, w sprawie T-408/03 wniosek o stwier-
dzenie nieważności pisma z dnia 6 października 2003 r. w
zakresie, w jakim dotyczy ono warunków odzyskania kwot
wypłaconych z EFRR dla realizacji projektów pod nazwami
„Aragona Favara” i „Nizina Katańska”, jak również aktów
poprzedzających to pismo i wydanych na jego podstawie, w
szczególności zaś pism Komisji z dnia 13 sierpnia 2003 r. i
14 sierpnia 2003 r., w sprawie T-414/03 wniosek o stwier-
dzenie nieważności pisma z dnia 6 października w zakresie, w
jakim dotyczy ono warunków odzyskania kwot wypłaconych z
EFRR dla realizacji projektu infrastrukturalnego pod nazwą
„autostrada Mesyna-Palermo”, jak również aktów poprzedzają-
cych to pismo i wydanych na jego podstawie, w szczególności
zaś noty obciążeniowej Komisji nr 3240406591 z dnia 25
września 2002 r., oraz w sprawie T-435/03 wniosek o stwier-
dzenie nieważności pisma Komisji z dnia 24 października
2003 r. dotyczącego wzajemnego potrącenia wierzytelności i
długów Komisji związanych z wypłacaną z EFRR pomocą prze-
znaczoną na realizację projektów „Porto Empedocle”, „zapora na
rzece Gibbesi”, „autostrada Mesyna-Palermo”, „Aragona Favara”
oraz „Nizina Katańska”, jak również aktów poprzedzających to
pismo i wydanych na jego podstawie.

Sentencja postanowienia

1) Skargi zostają odrzucone jako niedopuszczalne.

2) Regione Siciliana zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia
8 października 2008 r. — Gippini Fournier przeciwko

Komisji

(Sprawa T-23/05) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga
o odszkodowanie — Służba Publiczna — Awans — Przyzna-
wanie punktów pierwszeństwa — Akty niepodlegające zaska-

rżeniu — Akty przygotowawcze — Niedopuszczalność)

(2008/C 313/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Éric Gippini Fournier (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciele: początkowo adwokat A. Theissen, następnie
F. Ruggeri Laderchi)
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