
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Develop
ment zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — 4care przeciwko 
OHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed) 

(Sprawa T-575/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego Acumed — Wcześniejsze słowny krajowy znak 
towarowy AQUAMED ACTIVE — Względna podstawa 
odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w 
błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów — 
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 288/70) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: 4care AG (Kilonia, Niemcy) (przedstawiciele: 
adwokaci S. Redeker i M. Diesbach) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Laboratorios Diafarm, SA (Barberà del 
Vallès, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. Sugrañes Coca) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 
października 2008 r. (sprawa R 1636/2007-2) dotyczącą postę
powania w sprawie sprzeciwu między Laboratorios Diafarm, SA 
a 4care AG. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) 4care AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Carpent 
Languages przeciwko Komisji 

(Sprawa T-582/08) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępo
wanie przetargowe — Organizacja zebrań i konferencji — 
Odrzucenie oferty oferenta — Przyznanie zamówienia innemu 
oferentowi — Oczywisty błąd w ocenie — Równe 

traktowanie) 

(2010/C 288/71) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Carpent Languages (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciel: P. Goergen, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Simon i 
E. Manhaeve, pełnomocnicy, wspierani przez F. Tulkensa i V. 
Osta, adwokatów) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Komisji z dnia 30 października 2008 r. o 
odrzuceniu oferty przedstawionej przez skarżącą w ramach 
przetargu na część nr 4 zamówienia VT/2008/036, zatytuło
waną „Udostępnienie grup tłumaczy ustnych zgodnie z wymo
gami językowymi danego wydarzenia” (Kontrakty ramowe doty
czące usług organizacji zebrań i konferencji) i decyzję Komisji z 
dnia 17 listopada 2008 r. wskazującą spółkę, której udzielono 
zamówienia w zakresie części nr 4 oraz wniosek o zasądzenie 
od Komisji odszkodowania w razie nieuwzględnienia przez Sąd 
skargi o stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej ofertę 
skarżącej. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona.
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