
Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu i odrzu
cenie zgłoszenia wszystkich spornych towarów. 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towaro
wego, jak również art. 50 ust. 1 i art. 20 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 
40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zastą
pione rozporządzeniem nr 207/2009). 

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2009 r. — Fédération 
Internationale des Logis przeciwko OHIM (przedstawienie 

kwadratu koloru zielonego) 

(Sprawa T-282/09) 

(2009/C 220/84) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fédération Internationale des Logis (Paryż, 
Francja) (przedstawiciel: B. Brisset, avocat) 

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Pierwszą 
Izbę Odwoławczą OHIM w dniu 22 kwietnia 2009 r. w 
sprawie R 1511/2008-1 i dopuszczenie rejestracji rozpatry
wanego znaku towarowego; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
przedstawiający kwadrat koloru zielonego dla towarów i usług z 
klas 3, 18, 24, 43 et 44 — zgłoszenie nr 6 468 789 

Decyzja eksperta: oddalenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009, ponieważ szczególne i specyficzne przedstawienie 
kwadratu o wypukłych bokach koloru zielonego posiada odróż
niający charakter w odniesieniu do towarów i usług, dla których 
dokonane jest zgłoszenie w zakresie, w jakim elementy te 
nadają temu znakowi towarowemu oznaczającemu wspomniane 
towary i usługi odróżniający wygląd. 

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2009 r. — CEVA 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-285/09) 

(2009/C 220/85) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Centre d’Étude et de Valorisation des Algues SA 
(CEVA) (Pleubian, Francja) (przedstawiciel: J.-M. Peyrical, 
adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— po pierwsze, stwierdzenie braku uzasadnienia tytułów wyko
nawczych z dnia 11 maja 2009 r. wynikających z czterech 
not obciążeniowych Komisji Europejskiej nr 3230901933, 
nr 3230901935, nr 323090136 i nr 3230901937 z dnia 
11 maja 2009 r.; 

— po drugie, stwierdzenie ryzyka bezpodstawnego wzboga
cenia się przez Komisję w razie zwrotu przez CEVA 
kwoty w wysokości 173 435 EUR powiększonej o odsetki 
za zwłokę; 

— w związku z tym stwierdzenie nieważności tytułów wyko
nawczych wynikających z czterech not obciążeniowych nr 
3230901933, nr 3230901935, nr 323090136 i nr 
3230901937 z dnia 11 maja 2009 r.; 

— wreszcie stwierdzenie naruszenia przez Komisję postano
wień umownych umowy nr Q5RS-2000-31334 zwanej 
SEAPURA; 

— w szczególności stwierdzenie naruszenia postanowień art. 
22 5 o § 3 załącznika II, art. 3.5 załącznika II do umowy 
nr Q5RS-2000-31334; 

— w konsekwencji stwierdzenie nieważności tytułów wyko
nawczych wynikających z czterech not obciążeniowych nr 
3230901933, nr 3230901935, nr 323090136 i nr 
3230901937 z dnia 11 maja 2009 r. 

Zarzuty i główne argumenty 

W ramach niniejszej skargi skarżąca wnosi o stwierdzenie 
nieważności tytułów wykonawczych, w których Komisja żąda 
zwrotu pełnej kwoty zaliczek wypłaconych skarżącej w ramach 
umowy SEAPURA nr Q5RS-2000-31334 dotyczącej projektu w 
dziedzinie badań i rozwoju technologicznego. 

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty oparte 
na: 

— braku wystarczającego uzasadnienia, w zakresie w jakim 
Komisja oparła się na domniemywanym naruszeniu zobo
wiązań umownych przez skarżącą, przy czym nie przedsta
wiła okoliczności prawnych i faktycznych na poparcie tego 
twierdzenia;
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