
— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze strona skarżąca wnosi o stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji C(2008) 7820 wersja ostateczna, 
z dnia 8 grudnia 2008 r., wyłączającej z finansowania wspól-
notowego niektóre wydatki poniesione przez państwa człon-
kowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (ERG) w zakresie w jakim 
decyzja ta wyłącza niektóre wydatki poniesione przez Republikę 
Francuską w latach budżetowych 2005 i 2006. 

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty oparte na: 

— błędnej wykładni i stosowaniu art. 11 ust. 2 lit. d) rozpo-
rządzenia nr 2200/96 ( 1 ) w zakresie w jakim wbrew temu 
co twierdzi Komisja rząd francuski spełnił przesłanki usta-
nowione w tym przepisie, ponieważ każdy producent 
dysponuje koniecznymi materiałami oraz zgodnie z celami 
skuteczności gospodarczej realizowanymi przez to rozpo-
rządzenie, przechowywanie przez każdego z producentów 
koniecznych materiałów może w pewnych okolicznościach 
być lepiej dostosowanie do ich potrzeb do niż korzystanie z 
jednego centrum sortowania, magazynowania i pakowania, 
udostępnionego przez organizację producentów; 

— błędnej wykładni i stosowaniu art. 11 ust. 2 lir. c) pkt 3 
rozporządzenia nr 2200/96 w zakresie w jakim Komisja 
błędnej uznała, że rząd francuski nie spełnił przesłanek usta-
nowionych w tym przepisie, który przewiduje, że status 
organizacji producentów zobowiązuje producentów w nich 
zrzeszonych do sprzedaży całości ich produkcji za pośred-
nictwem organizacji producentów podczas gdy przepisy 
francuskie przewidują aktywną rolę organizacji producentów 
w sprzedaży produktów i ustalaniu ceny sprzedaży. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 
1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw 
(Dz.U. L 297, s.1) 

Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2009 r. – Mundipharma 
przeciwko OHIM – Asociación Farmaceuticos Mundi 

(FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI) 

(Sprawa T-76/09) 

(2009/C 102/41) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Mundipharma GmbH (Limburg (Lahn), Niemcy) 
(przedstawiciel: F. Nielsen, adwokat) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Asociación Farmaceuticos Mundi (Alfafar (Walencja), Hiszpania) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 1 grudnia 2008 r. w 
sprawie R 852/2008-2; i 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Asociación Farmaceuticos 
Mundi 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI” dla towarów i 
usług z klas 5, 35 i 39 – zgłoszenie nr 4 841 136 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Mundipharma GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: rejestracja 
nr 4 304 622 wspólnotowego znaku towarowego „mundi 
pharma” dla towarów i usług należących do klas 5 i 44 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe odrzucenie sprzeciwu
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Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady 40/94 poprzez błędne stwierdzenie przez Izbę Odwoła-
wczą, że towary i/lub usługi objęte rozpatrywanymi znakami 
towarowymi nie wykazują podobieństwa. 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 11 grudnia 2008 r. w sprawie F-148/06 
Collée przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 25 

lutego 2009 r. przez Parlament Europejski 

(Sprawa T-78/09 P) 

(2009/C 102/42) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. 
Burgos i A. Lukošiūtė, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Laurent Collée (Luksemburg, Luksem-
burg) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej; 

— ostateczne rozstrzygnięcie sporu poprzez oddalenie skargi 
wniesionej przez L. Collée jako bezzasadnej; 

— orzeczenie w sprawie kosztów według stosowanych prze-
pisów. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszym odwołaniu Parlament wnosi o uchylenie wyroku 
Sądu do spraw Służby Publicznej (SSP) z dnia 11 grudnia 2008 
r. wydanego w sprawie F-148/06 Collée przeciwko Parlamen-
towi, na mocy którego SSP stwierdził nieważność decyzji Parla-
mentu o przyznaniu L. Colléemu dwóch punktów za zasługi w 
ramach postępowania w sprawie awansu za 2004 r. 

Na poparcie swojego odwołania Parlament podnosi cztery 
zarzuty dotyczące: 

— przeinaczenia okoliczności faktycznych i dowodów ze 
względu na stwierdzenie przez SSP, że L. Collée nie 
otrzymał trzeciego punktu za zasługi wyłącznie dlatego, że 
jego zasługi nie przewyższały zasług urzędników, którzy 
otrzymali trzy punkty, podczas gdy porównanie dokonane 
w celu rozpatrzenia zażalenia administracyjnego wniesio-
nego przez L. Colléego wskazało, że jego sprawozdanie z 
oceny nie było na poziomie odpowiadającym poziomowi 
urzędników, którzy uzyskali trzy punkty; 

— braku w uzasadnieniu ze względu na niewyjaśnienie przez 
SSP powodów, dla których oddalił się od wcześniejszego 
orzecznictwa, a także sprzeczności w uzasadnieniu doty-
czącej z jednej strony pkt 42 i 46 w stosunku do pkt 18 
zaskarżonego wyroku, a z drugiej strony pkt 43 i 46 w 
stosunku do pkt 44 i 45 tego wyroku; 

— naruszenia art. 45 regulaminu pracowniczego urzędników 
Wspólnot Europejskich i orzecznictwa dotyczącego tego 
artykułu w zakresie, w jakim wymóg wyższości zasług 
zastosowany przez Parlament w celu przyznania trzeciego 
punktu nie jest sprzeczny z art. 45 regulaminu; w ten 
sposób urzędnik musiałby uzyskać wyższą lokatę w 
porządku malejącym zasług od ostatniego urzędnika, który 
otrzymał trzy punkty; 

— naruszenia zasady równości traktowania ze względu na 
zarzucenie Parlamentowi naruszenia tej zasady, podczas 
gdy L. Collée nie znajdował się w sytuacji porównywalnej 
z sytuacją pracowników, którzy otrzymali trzy punkty. 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 9 grudnia 2008 r. w sprawie F-52/05 Q 
przeciwko Komisji, wniesione w dniu 23 lutego 2009 r. 

przez Komisję Wspólnot Europejskich 

(Sprawa T-80/09 P) 

(2009/C 102/43) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: V. Joris i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Q (Bruksela, Belgia)
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