
— Niezgodność z prawem unieważnienia, jeśli chodzi o towary 
należące do klasy 29, która nie jest objęta zakresem między
narodowego znaku towarowego należącego do Mangini & 
C. Srl, i o towary należące do klasy 30, które nie są zbliżone 
do karmelków. 

( 1 ) Dz.U. L 303, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. — Société 
des Pétroles Shell przeciwko Komisji 

(Sprawa T-251/09) 

(2009/C 193/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Société des Pétroles Shell (Colombes, Francja) 
(przedstawiciel: P. Hubert, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie całkowitej albo częściowej nieważności doro
zumianej odpowiedzi odmownej udzielonej przez Komisję 
w dniu 9 maja 2009 r. w odpowiedzi na wniosek o 
udostępnienie dokumentów będących w posiadaniu Komisji 
(sygn. akt GESTDEM 372/2009) oraz wyciągnięcie wszel
kich konsekwencji stąd wynikających w zakresie dostępu 
skarżącej spółki do dokumentów objętych wnioskiem; 

— tytułem ewentualnym, w wypadku, gdyby Sąd uznał je za 
decyzję, stwierdzenie całkowitej albo częściowej nieważności 
pisma Sekretariatu Generalnego Komisji z dnia 7 maja 2009 
r., w którym wskazano na niemożliwość rozpatrzenia 
wniosku o udostępnienie dokumentów Komisji (sygn. akt 
GESTEDEM 372/2009) oraz wyciągnięcie wszelkich konsek
wencji stąd wynikających w zakresie dostępu skarżącej 
spółki do dokumentów objętych wnioskiem; 

— obciążenie Komisji w całości kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze skarżąca spółka żąda stwierdzenia nieważ
ności dorozumianej decyzji Komisji, na mocy której odmó
wiono skarżącej spółce udostępnienia dokumentów dotyczących 
dochodzenia w sprawie praktyk na rynku zaopatrzenia w 
paliwo lotnicze na Reunionie, które znajdowały się w posia
daniu Komisji lub też były przedmiotem wymiany pomiędzy 
Komisją a francuskim organem ochrony konkurencji, w szcze
gólności na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003. 
Tytułem ewentualnym, w wypadku, gdyby Sąd uznał, iż stanowi 
ono wyraźną decyzję odmawiającą dostępu, skarżąca spółka 
domaga się stwierdzenia nieważności pisma Sekretariatu Gene
ralnego, w którym stwierdzono, iż Komisja nie może ustosun
kować się do złożonego przez skarżącego spółkę wniosku o 
udostępnienie dokumentów. 

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi takie same lub 
podobne zarzuty, jak te, które zostały podniesione w sprawie 
T-245/09 Shell Hellas przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2009 r. — Caixa 
Geral de Depósitos przeciwko OHIM — Caixa d'Estalvis i 

Pensions de Barcelona («la Caixa») 

(Sprawa T-255/09) 

(2009/C 193/51) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisbona, Portu
galia) (przedstawiciele: adwokaci F. de la Rosa i M. Lobato 
García-Miján) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona, Hiszpania) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z 
dnia 24 marca 2009 r. na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 40/94; 

— posiłkowo stwierdzenie wspomnianej decyzji Drugiej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego z dnia 24 marca 2009 r. na podstawie art. 
7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94; 

— obciążenie OHIM i — w przypadku przystąpienia do postę
powania — interwenienta kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: CAIXA D’ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „la Caixa” (zgłoszenie nr 
4 685 145) dla towarów i usług z klas 9, 16, 36, 38 i 45 

Właściciel znaku lub oznaczenia, 

na które powołano się w sprzeciwie: CAIXA GERAL DE DEPÓ
SITOS 

Znak lub oznaczenie, 

na które powołano się w sprzeciwie: Różne zarejestrowane w Portu
galii słowne znaki towarowe zawierające przedrostek „caixa” (nr. 
357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 
325 156, 325 224, 330 542 i 342 311) dla towarów i usług 
z klas 9, 16 i 36 oraz zarejestrowany w Portugalii graficzny 
znak towarowy (nr 357 310) zawierający wyraz „caixa” dla 
towarów i usług z klas 9, 16 i 36
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Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i uchylenie 
zaskarżonej decyzji 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towaro
wego i posiłkowo naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzą
dzenia. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 
2009 r. — Lemans przeciwko OHIM — Turner (ICON) 

(Sprawa T-218/08) ( 1 ) 

(2009/C 193/52) 

Język postępowania: angielski 

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 
2009 r. — Lemans przeciwko OHIM-Turner (ICON) 

(Sprawa T-389/08) ( 1 ) 

(2009/C 193/53) 

Język postępowania: angielski 

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 
2009 r. — Tokita Management Service przeciwko OHIM 

— Eminent Food (Tomatoberry) 

(Sprawa T-435/08) ( 1 ) 

(2009/C 193/54) 

Język postępowania: angielski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008.
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