
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und 
Mikroprozessorlabor zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-387/08) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa 
Urzędu Publikacji — Świadczenie usług informatycznych — 
Odrzucenie oferty oferenta — Skarga o stwierdzenie nieważ
ności — Kryteria i podkryteria udzielenia zamówienia — 
Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Prze
jrzystość — Oczywisty błąd w ocenie — Nadużycie władzy 

— Wniosek o odszkodowanie) 

(2010/C 288/66) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) 
(przedstawiciel: adwokaci N. Korogiannakis i Paraskevi Katsi
mani) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. 
Manhaeve i N. Bambara, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
kata J. Stuycka) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Publikacji 
Unii Europejskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie odrzu
cenia oferty złożonej przez skarżącą w ramach postępowania 
przetargowego na usługi informatyczne utrzymania systemów 
SEI-BUD/AMD/CR i związane z tym usługi (nr AO 10185) oraz 
decyzji w sprawie udzielenia zamówienia innemu oferentowi, a 
po drugie, żądanie zasądzenia odszkodowania. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE ponosi 90 % własnych kosztów i 
90 % kosztów poniesionych przez Komisję Europejską, a Komisja 
Europejska ponosi 10 % własnych kosztów i 10 % kosztów ponie
sionych przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tile
pikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Wilfer 
przeciwko OHIM (Przedstawienie główki gitary) 

(Sprawa T-458/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego główkę 
gitary w kolorach srebrnym, szarym i brązowym — 
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru 
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009) — Badanie stanu faktycznego z urzędu — 
Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 
ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) — Obowiązek uzasad
nienia — Artykuł 73 zdanie pierwsze rozporządzenia 
nr 40/94 (obecnie art. 75 zdanie pierwsze nr 207/2009) — 

Równość traktowania) 

(2010/C 288/67) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat A. Kockläuner) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 
lipca 2008 r. (sprawa R 78/2007-4) dotycząca rejestracji ozna
czenia graficznego przedstawiającego główkę gitary w kolorach 
srebrnym, szarym i brązowym jako wspólnotowego znaku 
towarowego.
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