
3) Komisja ponosi swoje własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 57 z 5.3.2005. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2009 r. 
— Hiszpania przeciwko Komisji 

(Sprawa T-369/05) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finan
sowania wspólnotowego — Pomoc na restrukturyzację i prze
kształcenia w sektorze wina — Pomoc w zakresie ulepszenia 
produkcji i handlu miodem — Pojęcie utraty przychodów 
poniesionej w ramach wykonywania planu — Artykuł 13, 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 1493/1999 — Pojęcie inter
wencji mającej na celu ustabilizowanie rynków rolnych — 

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999) 

(2009/C 180/78) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez 
Moreno, abogado del Estado) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: 
F. Jimeno Fernández, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2005/555/WE z dnia 
15 lipca 2005 r., wyłączającej z finansowania wspólnotowego 
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z 
tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 188, str. 36) w zakresie 
w jakim wyłącza ona wydatki poniesione przez Królestwo Hisz
panii w sektorze wina i miodu. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 296 z 26.11.2005 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2009 r. 
— ArchiMEDES przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-396/05 i T-397/05) ( 1 ) 

(Klauzula arbitrażowa — Umowa dotycząca projektu reno
wacji kompleksu nieruchomości miejskich — Zwrot części 
zaliczek — Wniosek o zasądzenie od Komisji zapłaty salda 
— Żądanie wzajemne Komisji — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Decyzja dotycząca zwrotu — Zawiadomienie 
o obciążeniu rachunku — Akty o charakterze umownym — 

Niedopuszczalność — Potrącenie wierzytelności) 

(2009/C 180/79) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Architecture, microclimat, énergies douces — 
Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (Ganges, France) (przedsta
wiciele: P.P. Van Gehuchten, J. Sambon, oraz P. Reyniers, adwo
kaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: początkowo K. Kańska oraz E. Manhaeve, następnie E. 
Manhaeve, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

— w sprawie T-396/05 po pierwsze stwierdzenie nieważności 
na podstawie art. 230 WE decyzji Komisji o ściągnięciu 
zaliczek przekazanych w ramach umowy wiążącej Komisję 
ze skarżącą, a po drugie stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji o dokonaniu potrącenia wierzytelności względem 
skarżącej. 

— w sprawie T-397/05 nakazanie Komisji na podstawie art. 
238, z tytułu odpowiedzialności umownej zapłaty salda 
subwencji przewidzianej w tej samej umowie. 

Sentencja wyroku 

1) W sprawie T-396/05 skarga zostaje odrzucona jako niedopusz
czalna w zakresie, w jakim dotyczy zawiadomienia nr 
3240705638 o obciążeniu rachunku i decyzji o ściągnięciu należ
ności, o której mowa w piśmie Komisji Wspólnot Europejskich z 
dnia 30 sierpnia 2005 r. 

2) W sprawie T-396/05 postępowanie dotyczące wniosku o stwier
dzenie nieważności decyzji Komisji, zawartej w piśmie z dnia 5 
października 2005 r., w sprawie potrącenia względem Architec
ture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (Archi
MEDES) ich wzajemnych wierzytelności, zostaje umorzone. 

3) W sprawie T-397/05 skarga zostaje odrzucona jako niedopusz
czalna. 

4) W sprawie T-397/05 ArchiMEDES zostaje zobowiązana do 
wypłaty na rzecz Komisji kwoty 148 256,86 EUR, powiększonej 
o odsetki za zwłokę w wysokości określonej przez prawo francuskie, 
które nie mogą jednak przekraczać 5,5 % w stosunku rocznym, do 
chwili całkowitego uregulowania długu.
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5) W sprawie T-396/05 ArchiMEDES pokryje, oprócz własnych 
kosztów, połowę kosztów poniesionych przez Komisję, w tym 
koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymcza
sowego w sprawie T-396/05 R. 

6) W sprawie T-397/05 ArchiMEDES zostaje obciążona kosztami 
postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w 
przedmiocie środka tymczasowego w sprawie T-397/05 R. 

( 1 ) Dz.U. C 74 z 25.3.2006 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2009 r. 
— Vivartia przeciwko OHIM — Kraft Foods Schweiz 

(milko ΔΕΛΤΑ) 

(Sprawa T-204/06) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego milko ΔΕΛΤΑ — Wcześniejszy wspólnotowy 
znak towarowy MILKA — Względna podstawa odmowy 
rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 
Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą

dzenia (WE) nr 207/2009]) 

(2009/C 180/80) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion 
Estiasis, dawniej Delta Protypos Viomichania Galaktos AE (Tav
ros, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci P.P. Kanellopoulos i V. 
Kanellopoulos) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Kraft Foods Schweiz Holding AG (Zurych, Szwajcaria) (przed
stawiciele: adwokaci T. de Haan i P. Péters) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmoni
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 8 czerwca 
2006 r. (sprawa R 540/2005-2) dotyczącą postępowania w 
sprawie sprzeciwu między Kraft Foods Schweiz Holding AG i 
Delta Protypos Viomichania Galaktos AE. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis zostaje 
obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 224 z 16.9.2006. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2009 r. 
— Grecja przeciwko Komisji 

(Sprawa T-33/07) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finan
sowania wspólnotowego — Oliwa z oliwek, bawełna, rodzynki 
i owoce cytrusowe — Nieprzestrzeganie terminów płatności — 
Termin 24 miesięcy — Oszacowanie wydatków podlegających 
wyłączeniu — Kluczowe kontrole — Zasada proporcjonalności 
— Zasada ne bis in idem — Ekstrapolacja ustaleń dotyczą

cych uchybień) 

(2009/C 180/81) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias i 
G. Kanellopoulos, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: H. Tserepa-Lacombe, F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy, 
wspierani przez N. Korogiannakis, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
2006/932/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. wyłączającej z finan
sowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 355, 
s. 96) w zakresie w jakim dotyczy ona niektórych wydatków 
poniesionych przez Republikę Grecką w sektorach oliwy z 
oliwek, bawełny, rodzynek, owoców cytrusowych i kontroli 
finansowej. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 82 z 14.4.2007.
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