
Skarga wniesiona w dniu 19 października 2008 r. —
Imagion przeciwko OHIM (DYNAMIC HD)

(Sprawa T-463/08)

(2008/C 327/68)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Imagion AG (Trierweiler, Niemcy) (przedsta-
wiciel: adwokat H. Blatzheim)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności Czwartej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 13 sierpnia 2008 r. (sprawa
R 488/2008-4) oraz

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„DYNAMIC HD” dla usług z klas 35, 38, 41, 42, 45
(nr 6 092 241)

Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty:

— naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE)
nr 40/94 (1), ponieważ słowny znak towarowy „DYNAMIC
HD” nie jest ani opisowy, ani pozbawiony charakteru odró-
żniającego;

— naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ
zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w
następstwie używania;

— niedopełnienie obowiązku uzasadnienia;

— naruszenie zasady równego traktowania.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2008 r. —
Republika Czeska przeciwko Komisji

(Sprawa T-465/08)

(2008/C 327/69)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciel: M. Smolek,
pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania potrą-
cenia wierzytelności i długów Komisji, oznaczonej jako
BUDG/C3 D(2008)10.5-3956;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. W drodze niniejszej skargi, wniesionej na podstawie
art. 230 WE Republika Czeska wnosi o stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania potrącenia wierzytel-
ności i długów Komisji, oznaczonej jako BUDG/C3 D(2008)
10.5-3956. Komisja, przyjmując zaskarżoną decyzję, działała
na podstawie art. 73 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE,
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie
do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), z później-
szymi zmianami. W zaskarżonej decyzji Komisja zaliczyła
wierzytelności przysługujące jej względem Republiki Czeskiej
na poczet zobowiązań Republiki Czeskiej objętych windy-
kacją funduszy odnawialnych w ramach programu
Phare T9106, CS9203 i CZ9302 na łączną kwotę
9 354 130,93 EUR. Wierzytelność Komisji była przed-
miotem potrącenia z uprawnienia Republiki Czeskiej do
dwóch płatności pośrednich z tytułu dwóch programów
operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych na
łączną kwotę 10 814 475,41 EUR. Republika Czeska żąda
uiszczenia płatności będących przedmiotem potrącenia.

2. Zaskarżona decyzja jest nieważna z uwagi na fakt, iż wydając
ją, Komisja przekroczyła swe uprawnienia, opierając zaska-
rżoną decyzję na niewłaściwej podstawie prawnej.
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3. Nawet jeśli dopuści się możliwość zastosowania do
stanu faktycznego w niniejszej sprawie rozporządzenia
nr 1605/2002, zaskarżona decyzja jest nieważna, gdyż
narusza zasady dotyczące potrącenia zawarte w tym rozpo-
rządzeniu, jak również w rozporządzeniu nr 2342/2002 (2)
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporzą-
dzenia nr 1605/2002 i określającym procedurę potrącenia.

4. Zaskarżona decyzja jest wreszcie nieważna, ponieważ nie
zawiera żadnego uzasadnienia.

(1) Dz.U. L 248 z dnia 16 września 2002 r., s. 1; wydanie specjalne
czeskie, rozdział 1, tom 4, s. 74.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia
23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z dnia 31 grudnia
2002 r., s. 1; wydanie specjalne czeskie, rozdział 1, tom 4, s. 145).

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2008 r. —
Komisja przeciwko Eurgit i Cirese

(Sprawa T-470/08)

(2008/C 327/70)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
adwokat M. Moretto, A. M. Rouchaud-Joët i N. Bambara pełno-
mocnicy)

Strona pozwana: Associazione dei giuristi italiani per le Comunità
europee — Eurgit (Rzym, Włochy), Vania Cinese (Rzym,
Włochy)

Żądania strony skarżącej

— nakazanie, stowarzyszeniu Eurgit oraz Vanii Cinese, odpo-
wiedzialnej osobiście i solidarnie, zwrotu kwoty 7 412 EUR
tytułem żądania głównego wraz z odsetkami za zwłokę w
wysokości belgijskich odsetek ustawowych liczonych od dnia
11 listopada 2002 r. do dnia zapłaty;

— obciążenie stowarzyszenia Eurgit i Vanii Cinese odpowie-
dzialnej osobiście i solidarnie, kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga wniesiona przez Komisje Europejską na podstawie
art. 238 WE ma na celu nakazanie stowarzyszeniu Eurgit oraz

odpowiedzialnej solidarnie V. Cinese, zwrot kwoty 7 412 EUR,
tytułem żądania głównego wraz z odsetkami za zwłokę. Kwota
ta jest równowartością zaliczki wypłaconej przez skarżącą
stowarzyszeniu Eurgit tytułem wykonania projektu nr 97/GR/
098, finansowanego w ramach programu wspierania i wymiany
Grotius, adresowanego do przedstawicieli zawodów prawni-
czych.

Komisja jest zdania w tym względzie, że na mocy pkt 7 „dekla-
racji beneficjenta pomocy finansowej” zobowiązuje się on w
przypadku, gdy wykaz wydatków nie uzasadnia wykorzystania
otrzymanej pomocy finansowej, do zwrotu na żądanie Komisji
kwot wypłaconych a nie znajdujących pokrycia w wydatkach.

Ponieważ stowarzyszenie Eugit nie uzasadniło w wyznaczonym
terminie w jaki sposób zostały wykorzystane kwoty wypłacone
przez Komisję w postaci zaliczki, nie budzi wątpliwości fakt, że
strona pozwana oraz osoba działająca w jej imieniu i na jej
rachunek są zobowiązane do zwrotu wypłaconej zaliczki.

Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2008 r. —
Media-Saturn przeciwko OHIM (BEST BUY)

(Sprawa T-476/08)

(2008/C 327/71)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Media-Saturn-Holding GmbH (Ingolstadt,
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Lewinsky)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie
R 0591/2008-4 oraz

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania i nakazanie
zwrotu opłaty uiszczonej w postępowaniu odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
„Best Buy” dla towarów i usług z klas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 42
(nr 5 189 550)
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