
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. 
— Parfums Christian Dior przeciwko OHIM — 

Consolidated Artists (MANGO adorably) 

(Sprawa T-308/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego MANGO adorably — Wcześniejsze słowne 
krajowe i międzynarodowe znaki towarowe J’ADORE i 
ADIORABLE — Względne podstawy odmowy rejestracji — 
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Prawdopodo
bieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniej
szych znaków towarowych — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 
ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. 

b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]) 

(2009/C 256/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Parfums Christian Dior (Paryż, Francja) (przed
stawiciele: adwokaci F. de Visscher, E. Cornu i D. Moreau) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwe
nient przed Sądem: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Nider
landy) (przedstawiciel: adwokat S. Bénoliel-Claux) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 
maja 2008 r. (sprawa R 1162/2007-2) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu między Parfums Christian Dior a Conso
lidated Artists BV. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Parfums Christian Diod zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 11.10.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 
2009 r. — Inalca i Cremonini przeciwko Komisji 

(Sprawa T-174/06) ( 1 ) 

(Odpowiedzialność pozaumowna — Dochodzenia prowadzone 
przez OLAF dotyczące nieprawidłowości w zakresie refundacji 
wywozowych do wołowiny i cielęciny przeznaczonej do wywozu 
do Jordanii — Przekazanie władzom krajowym informacji o 
faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — 
Decyzja władz krajowych w sprawie odzyskania refundacji — 
Ustanowienie gwarancji — Skarga o odszkodowanie — 
Termin przedawnienia — Ciągły charakter szkody — 

Częściowa niedopuszczalność — Związek przyczynowy) 

(2009/C 256/48) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni (Castel
vetro, Włochy) oraz Cremonini SpA (Castelvetro) (przedstawi
ciele: F. Sciandone oraz C. D'Andria, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: M. Nolin oraz V. Di Bucci, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga z tytułu odpowiedzialności pozaumownej o naprawienie 
szkody, jaką, skarżące miały rzekomo ponieść w wyniku poin
formowania władz włoskich o wnioskach obciążających 
skarżące, wynikających z dochodzenia przeprowadzonego 
przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) w celu sprawdzenia zgodności z prawem niektórych 
refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny przeznaczonej 
do wywozu do Jordanii. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Inalca SpA — Industria Alimentari Carni i Cremonini SpA 
zostają obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 190 z 12.8.2006.
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