
Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) (OHIM) z dnia 27 października 2006 r. (sprawa 
R 1001/2005-3). 

2) OHIM i PepsiCo, Inc. pokrywają koszty własne oraz koszty ponie
sione przez Grupo Promer Mon Graphic, SA w postępowaniu 
przed Sądem. 

3) OHIM i PepsiCo pokrywają koszty własne oraz koszty poniesione 
przez Grupo Promer Mon Graphic w postępowaniu przed Izbą 
Odwoławczą. 

( 1 ) Dz.U. C 56 z 10.3.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 17 marca 2010 r. — Mäurer + Wirtz 
przeciwko OHIM — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva 

(tosca de FEDEOLIVA) 

(Sprawa T-63/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego tosca de FEDEOLIVA — Wcześniejsze słowne, 
wspólnotowy i krajowe, znaki towarowe TOSCA — Względne 
podstawy odmowy rejestracji — Nieuwzględnienie argumentu 
— Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie 

art. 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2010/C 113/62) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG (Stolberg, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Eickemeier) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE (Jaén, Hiszpania) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmoni
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM) z dnia 18 grudnia 2006 r. (sprawa R 761/2006-2) 
dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy 
Mülhens GmbH & Co. KG a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, 
AIE. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 grudnia 2006 r. (sprawa 
R 761/2006-2) w zakresie, w jakim oddala ona sprzeciw wnie
siony na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 
40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego]. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG i Urząd Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 
ponoszą swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 95 z 28.4.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — KEK Diavlos 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-190/07) ( 1 ) 

(Pomoc finansowa wypłacona w ramach programu informa
cyjnego obywateli europejskich (Prince) — Projekt dotyczący 
przygotowań do wprowadzenia euro w środowisku szkolnym 
— Decyzja nakazująca zwrot wypłaconej zaliczki — 

Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie) 

(2010/C 113/63) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: KEK Diavlos (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: D. 
Chatzimichalis, adwokat)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. 
Condou-Durande i S. Petrova, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata E. Politisa) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji E(2006) 
465 wersja ostateczna z dnia 23 lutego 2006 r. nakazującej 
zwrot kwoty zaliczki wraz z odsetkami za zwłokę wypłaconej 
z tytułu umowy zawartej w ramach programu Prince przewi
dującej pomoc finansową na działania zatytułowane „The EURO 
— Its genuine and essential impact on schoolchildren” (Euroge
nesis), dotyczące przygotowań do wprowadzenia euro w środo
wisku szkolnym. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) KEK Diavlos zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 8.9.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — Weldebräu 
przeciwko OHIM — Kofola Holding (Kształt butelki ze 

spiralną szyjką) 

(Sprawa T-24/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego 
znaku towarowego — Kształt butelki ze spiralną szyjką — 
Wcześniejszy trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy 
przedstawiający kształt butelki ze spiralną szyjką — 
Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodo
bieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2010/C 113/64) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Weldebräu GmbH & Co. KG (Plankstadt, 
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Göpfert) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi
ciel: P. Bullock, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Kofola Holding a.s. (Ostrava, Republika 
Czeska) (przedstawiciele: adwokaci S. Hejdová i R. Charvát) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
listopada 2007 r. (sprawa R 1096/2006-4), dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Weldebräu GmbH & Co. 
KG a Kofola Holding a.s., 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Weldebräu GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 64 z 8.3.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — Centre de 
coordination Carrefour przeciwko Komisji 

(Sprawa T-94/08) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
System pomocy dotyczący centrów koordynacyjnych mających 
siedzibę w Belgii — Nowa decyzja Komisji wydana w następ
stwie częściowego stwierdzenia nieważności przez Trybunał — 

Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność) 

(2010/C 113/65) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Centre de coordination Carrefour SNC (Bruksela, 
Belgia) (przedstawiciele: X. Clarebout i K. Platteau, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J.P. 
Keppenne, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2008/283/WE z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowio
nego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających 
siedzibę w Belgii, zmieniającej decyzję 2003/757/WE (Dz.U. 
2008, L 90, s. 7) w zakresie, w jakim w decyzji tej nie przewi
dziano odpowiedniego okresu przejściowego.
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