
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 marca 2009 r. — 
ArcelorMittal Luxembourg i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-405/06) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Wspólnotowy rynek belek — Decyzja stwierdzająca naru
szenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Kompetencje 
Komisji — Zarzucenie zachowania stanowiącego naruszenie 

— Przedawnienie — Prawo do obrony) 

(2009/C 113/66) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ArcelorMittal Luksembourg SA, dawniej Arcelor 
Luxembourg SA (Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), 
ArcelorMittal Belval & Differdange SA, dawniej Arcelor Profil 
Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Wielkie Księstwo Luksem
burga) i ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor Inter
national SA (Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A. Vanden
casteele) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: X. Lewis i F. Arbault, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2006) 
5342 wersja ostateczna z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 65 EWWiS w sprawie porozu
mień i uzgodnionych praktyk z udziałem europejskich produ
centów belek (sprawa COMP/F/38.907 — Belki stalowe). 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2006) 5342 wersja 
ostateczna z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej postępowania na 
podstawie art. 65 EWWiS w sprawie porozumień i uzgodnionych 
praktyk z udziałem europejskich producentów belek (sprawa 
COMP/F/38.907 — Belki stalowe) w zakresie, w jakim decyzja 
ta dotyczy ArcelorMittal Belval & Differdange SA i ArcelorMittal 
International SA. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona jako bezzasadna. 

3) Komisja zostaje obciążona — poza swymi własnymi kosztami — 
także kosztami poniesionymi przez ArcelorMittal Belval & Differ
dange i ArcelorMittal International w zakresie, w jakim w niniej
szej sprawie stanowi to kwestię sporną między tymi stronami. 

4) ArcelorMittal Luxembourg SA zostaje obciążona — poza swymi 
własnymi kosztami — także kosztami poniesionymi przez Komisję 
w zakresie, w jakim w niniejszej sprawie stanowi to kwestię sporną 
między tymi stronami. 

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

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 marca 2009 r. — 
L'Oréal przeciwko OHIM — Spa Monopole (SPALINE) 

(Sprawa T-21/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego SPALINE — Wcześniejszy słowny krajowy znak 
towarowy SPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — 
Działanie na szkodę renomy — Czerpanie nienależnej korzyści 
z renomy wcześniejszego znaku towarowego — Używanie 
zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny 

— Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94) 

(2009/C 113/67) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: L'Oréal SA (Paryż, Francja) (przedstawiciel: 
adwokat E. Baud) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Spa Monopole, compagnie fermière de 
Spa SA/NV (Spa, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci E. Cornu, L. 
De Brouwer, D. Moreau i E. De Gryse) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 
października 2006 r. (sprawa R 415/2005-1) dotyczącą postę
powania w sprawie sprzeciwu między Spa Monopole, 
compagnie fermière de Spa SA/NV a L’Oréal SA. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) L’Oréal SA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 24.3.2007. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 marca 2009 r. — 
L'Oréal przeciwko OHIM — Spa Monopole (SPA 

THERAPY) 

(Sprawa T-109/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego SPA THERAPY — Wcześniejszy słowny krajowy 
znak towarowy SPA — Względna podstawa odmowy rejes
tracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94) 

(2009/C 113/68) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca:: L'Oréal SA (Paryż, Francja) (przedstawiciel: 
adwokat E. Baud)
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