
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 grudnia
2008 r. — Bomba Energia Getränkvertriebs przeciwko

OHIM — Eckes-Granini (Bomba)

(Sprawa T-372/06) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie
sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

(2009/C 55/45)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH
(Rohrbach, Austria) (przedstawiciel: adwokat A. Kockläuner)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
M. Kicia, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwe-
nient przed Sądem: Eckes-Granini Group GmbH, dawna Eckes-
Granini GmbH & Co. KG (Nieder-Olm, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat W. Berlit)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
3 października 2006 r. (sprawa R 184/2005-2) dotyczącą postę-
powania w sprawie sprzeciwu między Eckes-Granini GmbH &
Co. KG a Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH.

Sentencja wyroku

1) Postępowanie zostaje umorzone.

2) Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH i Eckes-Granini Group
GmbH pokrywają własne koszty oraz każda z nich pokrywa
w połowie koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia
2008 r. — Portela przeciwko Komisji

(Sprawa T-137/07) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Wprowadzenie do obrotu
wadliwych termometrów cyfrowych noszących oznakowanie
„CE” — Bezczynność Komisji — Związek przyczynowy —

Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczy-
wiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej)

(2009/C 55/46)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e
hospitalares, Lda. (Queluz, Portugalia) (przedstawiciel: C.
Mourato, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
P. Guerra e Andrade i B. Schima, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Tytułem żądania głównego, zobowiązanie Komisji do postą-
pienia zgodnie z przepisami art. 14b dyrektywy Rady
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów
medycznych (Dz.U. L 169, s. 1) zmienionej dyrektywą
98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 paździer-
nika 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do
diagnozy in vitro (Dz.U. L 331, s. 1) przez pociągniecie do
odpowiedzialności na rzecz skarżącej za pośrednictwem Repu-
bliki Federalnej Niemiec spółki ceryfikującej TÜV Rheinland
Product Safety GmbH, za pomocą obowiązkowej polisy ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt
6 załącznika XI do dyrektywy 93/42, którą wspomniana spółka
zawarła, oraz, jeżeli zarzucana szkoda nie może zostać napra-
wiona poprzez żądanie główne, tytułem żądania ewentualnego
odszkodowanie za szkody poniesione z powodu różnych zanie-
chań Komisji.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda
zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.
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