
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 listopada 2009 r. 
— Bayer Healthcare przeciwko OHMI — Uriach-Aquilea 

OTC (CITRACAL) 

(Sprawa T-277/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego CITRACAL — Wcześniejszy słowny krajowy 
znak towarowy CICATRAL — Względna podstawa odmowy 
rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 
Podobieństwo towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 
8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 

ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2009/C 312/47) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bayer Healthcare LLC (Morristown, New Jersey, 
Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: M. Edenborough, barrister) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, 
interwenient przed Sądem: Uriach-Aquilea OTC, SL (Palau-Solita i 
Plegamans, Hiszpania) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 
maja 2008 r. (sprawa R 459/2007-4) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Uriach-Aquilea OTC, SL i Bayer 
Healthcare LLC. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Bayer Healthcare LLC zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 236 z 13.9.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
30 października 2009 r. — Sun World International 
przeciwko OHIM — Kölla Hamburg (SUPERIOR 

SEEDLESS) 

(Sprawa T-493/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Częściowe zrzeczenie się 
rejestracji — Umorzenie postępowania) 

(2009/C 312/48) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sun World International LLC (Bakersfield, Kali
fornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: M. Holah, solicitor) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwe
nient przed Sądem: Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & 
Co. KG (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Lemke) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 
września 2008 r. (sprawa R 1378/2007-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie unieważnienia pomiędzy Kölla Hamburg Over
seas Import GmbH & Co. KG a Sun World International LLC. 

Sentencja wyroku 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Sun World International LLC zostaje obciążona własnymi kosz
tami oraz kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 
i przez Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.1.2009. 

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
29 października 2009 r. — Novácke chemické závody 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-352/09 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa 
— Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charak

teru) 

(2009/C 312/49) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, 
Słowacja) (przedstawiciel: A. Černejová, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: F. Castillo de la Torre i N. von Lingen, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 22 
lipca 2009 r. dotyczącej procedury stosowania art. 81 traktatu 
WE i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/F/39.396 — 
Odczynniki na bazie węglika wapnia i magnezu dla przemysłu 
stalowego i gazowego) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy 
skarżącej.
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Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2009 r. — Applied 
Microengineering przeciwko Komisji 

(Sprawa T-387/09) 

(2009/C 312/50) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Zjedno
czone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci P. Walravens i 
J. De Wachter) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 16 lipca 
2009 r. nakazującej zwrot kwoty 258 560,61 EUR wraz z 
odsetkami; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze strona skarżąca domaga się stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji C(2009)5797 z dnia 16 lipca 2009 
r. dotyczącej zwrotu przez skarżącą pewnych kwot wraz z 
odsetkami w odniesieniu do przedsięwzięć IST-199-11823 
FOND MST („Formation of a New Design House for MST”) i 
IST-2000-28229 ANAB („Assessment of a New Anodic 
Bander”) finansowanych w ramach szczegółowego programu 
wdrażania działań w dziedzinie badań, rozwoju technologicz
nego i prezentacji w przyjaznym społeczeństwie informa
tycznym (1998-2002). 

Na poparcie swoich żądań skarżąca wysuwa siedem zarzutów. 

Po pierwsze, podnosi, że Komisja naruszyła podstawowe 
wymogi proceduralne wskutek nieprzeprowadzenia pełnego i 
właściwego audytu. Skarżąca twierdzi, że Komisja nie poinfor
mowała jej o rozpoczęciu audytu, o jego zamknięciu i nie 
uwzględniła zastrzeżeń wysuniętych przez skarżącą. Skarżąca 
ponadto utrzymuje, że Komisja naruszyła jej prawo do obrony 
oraz zasadę dobrej administracji i obowiązek staranności. 

Po drugie, skarżąca twierdzi, że działanie Komisji nastąpiło po 
upływie terminu przedawnienia co najmniej w odniesieniu do 
płatności dokonanych ponad pięć lat przed oficjalnym rozpo
częciem audytu. 

Po trzecie, skarżąca dowodzi, że Komisja popełniła oczywiste 
błędy w ocenie poprzez zastosowanie dokonanej przez audy
tora błędnej interpretacji zasad dotyczących kosztów kwalifiko
wanych. 

Po czwarte, twierdzi, że Komisja naruszyła podstawowe prawa 
socjalne i prawo do godziwego wynagrodzenia poprzez zaak
ceptowanie stawek godzinowych dla robotników poniżej mini
malnego wynagrodzenia. 

Po piąte, skarżąca twierdzi, że Komisja naruszyła zasadę uzasad
nionych oczekiwań co do ważności roboczej metody przecięt
nych kosztów zatrudnienia, zaproponowanej przez skarżącą, i 
co do aprobaty wykonawcy dla praktyki „docelowych 
zarobków”. 

Po szóste, dowodzi, że Komisja zignorowała obowiązek uzasad
nienia, jako że w pełni oparła się na sprawozdaniu z audytu, nie 
rozpatrzywszy uwag i wniosków skarżącej o ponowne przepro
wadzenie audytu. 

Wreszcie, skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła zasadę dobrej 
administracji i obowiązek staranności wskutek przesłania pism 
pod złym adresem i wskutek nierozpatrzenia argumentów 
wysuniętych przez skarżącą. 

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2009 r. — Labate 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-389/09) 

(2009/C 312/51) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Kay Labate (Tarquinia, Włochy) (przedstawiciel: 
I. Forrester, QC) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie bezczynności Komisji w rozumieniu art. 232 
WE; 

— nakazanie, żeby Komisja podjęła niezbędne środki celem 
dostosowania się do postanowienia Sądu;
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