
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 listopada 2008 r.
— Calzaturificio Frau przeciwko OHIM — Camper
(Przedstawienie stylizowanego łuku o wypełnione

powierzchni)

(Sprawa T-304/07) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku
towarowego przedstawiającego stylizowany łuk o wypełnionej
powierzchni — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak
towarowy przedstawiający stylizowany łuk — Względna
podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)

nr 40/94)

(2008/C 327/41)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Calzaturificio SpA (San Giovanni Ilarione,
Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Rizzoli,)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele:
O. Montalto i L. Rampini, pełnomocnicy)

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był, interwenient
przed Sądem: Camper, SL (Inca, Hiszpania) (przedstawiciel:
adwokat I. Temiño Ceniceros)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
14 czerwca 2007 r. (sprawa R 768/2006-1) dotyczącą postępo-
wania w sprawie sprzeciwu między Amper, SL a Calzaturificio
Frau

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Calzaturificio Frau SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

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

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 listopada 2008 r.
— Speiser przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-390/07 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Członkowie personelu
tymczasowego — Dopuszczalność — Dodatek zagraniczny —
Decyzja jedynie potwierdzająca — Zażalenie złożone po

terminie)

(2008/C 327/42)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg,
Niemcy) (przedstawiciel: F. Theumer, adwokat)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele:
początkowo A. Lukošiūtė i N. Lorenz, następnie A. Lukošiūtė i
S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie przeciwko postanowieniu Sądu ds. Służby Publicznej
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 10 września 2007 r. w
sprawie F-146/06 Speiser przeciwko Parlamentowi, dotychczas
niepublikowane w Zbiorze mające na celu uchylenie tego posta-
nowienia.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Każda ze stron ponosi koszty własne, które powstały w ramach
postępowania w tej instancji.

(1) Dz.U C 297 z 8.12.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 września
2008 r. — Regione Siciliana — Venezia Giulia przeciwko

Komisji

(Sprawa T-363/03) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Cofnięcie
pomocy finansowej — Odzyskanie kwot wypłaconych — Jed-
nostka administracji regionalnej lub lokalnej — Brak bezpo-

średniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2008/C 327/43)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione Siciliana (Włochy) (przedstawiciel:
A. Cingolo, avvocato dello Stato)
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Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L E. de March et L. Flynn, pełnocomocnicy,wspierani przez
adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze skarga zmierza do stwierdzenia nieważności decyzji
Komisji C(2003) 2890 (końcowa) z dnia 13 sierpnia 2003 r. w
sprawie cofnięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), przyznaj stronie skarżącej na mocy
decyzji Komisji C(90) 2363 025 z dnia 14 grudnia 1990 r. na
projekt infrastruktury na Sycylii, jak również odzyskania kwot
wypłaconych przez Komisję tytułem tej pomocy, po drugie
stwierdzenia nieważności noty debetowej nr 3240504102 z
dnia 26 września 2003 r. wystawionej przez Komisję, a po
trzecie i ostatnie, stwierdzenia nieważności wszystkich aktów z
nią związanych lub wcześniejszych.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Regione Siciliana zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 304 z 13.12.2003.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września
2008 r. — Stephens przeciwko Komisji

(Sprawa T-139/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy —
Umorzenie postępowania)

(2008/C 327/44)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kelvin William Stephens (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy, wspierani przez
B. Wägenbaura, adwokata)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany grupy zaszerego-
wania skarżącego w zakresie w jakim dokonuje ona jego zasze-
regowania na dzień jego powołania do grupy A6 stopień
pierwszy, ustalając dzień 5 października 1995 r. jako dzień, w
którym wywołuje ona skutki finansowe oraz nie dokonuje
odtworzenia grupy skarżącego oraz wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego, i po
drugie wniosek o naprawienie podniesionej szkody wynikającej
z tej decyzji.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie zostaje umorzone.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 168 z 26.6.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września
2008 r. — Powderject Research przeciwko OHIM

(POWDERMED)

(Sprawa T-166/06) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól-
notowego znaku towarowego POWDERMED — Względna
podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy —
Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2008/C 327/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Powderject Research Ltd (Oxford, Zjednoczone
Królestwo) (przedstawiciele: A. Bryson, barrister, i P. Brownlow,
solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (przedstawiciel: D. Botis, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
12 kwietnia 2006 r. (sprawa R 1189/2005-2) dotyczącą
wniosku o rejestrację oznaczenia słownego POWDERMED jako
wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Powderject Research Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

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