
Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2010 r. — PromoCell 
bioscience alive przeciwko OHIM (SupplementPack) 

(Sprawa T-113/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego SupplementPack — Bezwzględna 
podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie 

art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2010/C 80/43) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizi
nische Produkte (Heidelberg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat 
K. Mende) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
stycznia 2009 r. (sprawa R 996/2008-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego SupplementPack jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte 
zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009. 

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 4 lutego 2010 r. — 
Portugalia przeciwko Transnáutice i Komisji 

(Sprawa T-385/05 TO R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Unia 
celna — Powództwo osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu 
orzeczeniu — Wyrok Sądu — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Uchybienie wymogom formalnym — Niedo

puszczalność) 

(2010/C 80/44) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Osoba trzecia wnosząca powództwo przeciwko prawomocnemu orze
czeniu: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, 
A. C. Santos, J. Gomes i P. Rocha, pełnomocnicy) 

Pozostałe strony postępowania: Transnáutica — Transportes e 
Navegação, SA (Matosinhos, Portugalia) (przedstawiciele: adwo
kaci C. Fernández Vicién i D. Ortigão Ramos); Komisja Euro
pejska (przedstawiciele: R. Lyal i L. Bouyon, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o zawieszenie wykonania wyroku Sądu z dnia 23 
września 2009 r. w sprawie T-385/05 Transnáutica przeciwko 
Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, w ramach 
postępowania w sprawie powództwa osoby trzeciej przeciwko 
prawomocnemu orzeczeniu. 

Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie 
środków tymczasowych z dnia 5 lutego 2010 r. — De 

Post przeciwko Komisji 

(Sprawa T-514/09 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetargowa — 
Wniosek o zawieszenie wykonania i o zarządzenie środków 

tymczasowych — Brak pilnego charakteru) 

(2010/C 80/45) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: De Post NV van publiek recht (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciele: R. Martens i B. Schutyser, adwokaci)

PL 27.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 80/25



Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
E. Manhaeve i N. Bambara, pełnomocnicy, wspierani przez 
P. Wytincka, adwokata) 

Przedmiot 

Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych dotyczący 
zasadniczo, po pierwsze, zawieszenia wykonania decyzji, na 
podstawie której Urząd Publikacji Unii Europejskiej udzielił 
zamówienia publicznego określonego w ogłoszeniu o przetargu 
nr 10234 pt. „Codzienny transport i kolportaż Dziennika Urzę
dowego, książek, innych periodyków i publikacji” Entreprises 
des postes et télécommunications Luxembourg, po drugie, 
zaniechania podpisania umowy wymienionej w tym ogłoszeniu 
o przetargu, oraz, po trzecie, w wypadku, gdyby w umowa ta 
została już zawarta, zawieszenia jej wykonania do chwili 
rozstrzygnięcia istoty sprawy przez Sąd. 

Sentencja 

1) Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych zostaje odrzucony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2009 r. — Cañas 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-508/09) 

(2010/C 80/46) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentyna) 
(przedstawiciel: F. Laboulfie, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
12 października 2009 r. w sprawie COMP/39471, 
Guillermo Cañas przeciwko WADA, ATP i ICAS 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżący, zawodowy tenisista argentyński, wnosi o stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 października 
2009 r., w której Komisja odrzuciła z uwagi na brak wystar
czającego interesu wspólnotowego skargę skarżącego przeciwko 
Światowej Agencji Antydopingowej (ang. World Anti-Doping 
Agency, WADA), ATP Tour Inc. (ATP) i Międzynarodowej 
Radzie Arbitrażowej do spraw Sportu (ang. International 
Council of Arbitration for Sport, ICAS) dotyczącą domniema
nych naruszeń art. 81 lub 82 traktatu WE w związku z poro
zumieniami lub uzgodnionymi praktykami i nadużyciem 
pozycji dominującej przez te władze sportowe. 

Skarżący podnosi, że przepisy Światowego kodeksu antydopin
gowego opracowane, stosowane i zatwierdzone przez WADA, 
ATP i ICAS są dyskryminujące, ponieważ pozwalają z powodu 
popełnienia tego samego naruszenia nałożyć różne kary, w 
zależności od zaklasyfikowania substancji wykrytej w ich 
płynach ustrojowych, na dwóch sportowców mających w 
wyniku swojego niedbalstwa niekorzystne wyniki badań. 
Skarżący twierdzi konkretnie, że karą przewidzianą we wspom
nianych przepisach antydopingowych za będący skutkiem 
niedbalstwa doping z wykorzystaniem substancji uznanej za 
zabronioną jest zawieszenie na okres co najmniej jednego 
roku, podczas gdy minimalną karą za będący skutkiem niedbal
stwa doping z wykorzystaniem substancji uznanej za szczególną 
(obecnie określoną) jest upomnienie. 

Zdaniem skarżącego rozpatrywane przepisy antydopingowe są 
zbyt rygorystyczne, gdyż ustanowiony przez nie system kar nie 
pozwala uwzględnić skutku, w danym przypadku szkodliwego, 
przypadkowo zażytej substancji. Przepisy antydopingowe, jak 
również ich stosowanie są według skarżącego nieproporcjonalne 
do (względnej) wagi zarzucanego naruszenia. 

WADA, ATP i ICAS, trzy przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa 
wspólnotowego, zdaniem skarżącego zawarły porozumienia lub 
stosowały uzgodnione praktyki bezprawnie ograniczające 
konkurencję pomiędzy zawodowymi tenisistami i oddziałujące 
na handel pomiędzy państwami członkowskimi. Rozpatrywane 
przepisy antydopingowe obowiązują wszystkich sportowców 
uprawiających wszelkie dyscypliny sportowe, w każdym razie 
olimpijskie, nie zaś wyłącznie skarżącego, i z tego względu 
zakazanie ich leży w interesie wspólnotowym. 

Ponadto, zdaniem skarżącego, WADA, ATP i ICAS, niezależnie 
od siebie lub wspólnie, nadużyły pozycji dominującej, przede 
wszystkim poprzez rzeczywistą i potencjalną dyskryminację 
konkurujących ze sobą sportowców zawodowych, a także 
ponieważ przepisy antydopingowe pozwalają ATP odmówić 
przez okres co najmniej jednego roku zawarcia umowy z teni
sistą, u którego w wyniku jego niedbalstwa stwierdzono obec
ność substancji zabronionej. 

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2009 r. — Republika 
Portugalska przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-509/09) 

(2010/C 80/47) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Portugalska (Lizbona, Portugalia) 
(przedstawiciele: L. Inez Fernandes, A. Trindade Mimoso i A. 
Miranda Boavida, pełnomocnicy)
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