
2) Strategi Group Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Komisja 
przeciwko Gal-Or 

(Sprawa T-136/09) ( 1 ) 

(Klauzula arbitrażowa — Umowa przewidująca pomoc finan
sową zawarta w ramach specjalnego programu badań i 
rozwoju technologicznego w dziedzinie energii nuklearnej — 
Niedotrzymanie warunków umowy — Zwrot kwot wypłaco
nych tytułem zaliczki — Odsetki za zwłokę — Postępowanie 

zaoczne) 

(2010/C 317/54) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A.M. 
Rouchaud-Joët i F. Mirza, pełnomocnicy, wspierani początkowo 
przez adwokatów B. Katan i M. van der Woudego, następnie 
przez B. Katan) 

Strona pozwana: Benjamin Gal-Or (Jupiter, Floryda, Stany Zjed
noczone) 

Przedmiot 

Skarga oparta na klauzuli arbitrażowej mająca na celu zasą
dzenie od B. Gal-Ora zwrotu kwoty 205 611 EUR, jaką wypła
ciła mu Komisja w ramach umowy IN/0042/97, wraz z odset
kami za zwłokę, oraz zapłatę odsetek za zwłokę od kwoty 
9 231,25 EUR, która stanowi koszty postępowania wszczętego 
przez B. Gal-Ora przeciwko Komisji przed sądami niderlandz
kimi. 

Sentencja 

1) Benjamin Gal-Or zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej kwotę 
główną 205 611 EUR wraz z odsetkami w wysokości: 

— 2,75 % od dnia 2 marca 2003 r.; 

— 2,50 % od dnia 7 marca 2003 r.; 

— 2,00 % od dnia 6 czerwca 2003 r.; 

— 2,25 % od dnia 6 grudnia 2005 r.; 

— 2,50 % od dnia 8 marca 2006 r.; 

— 2,75 % od dnia 15 czerwca 2006 r.; 

— 3,00 % od dnia 9 sierpnia 2006 r.; 

— 3,25 % od dnia 11 października 2006 r.; 

— 3,50 % od dnia 13 grudnia 2006 r.; 

— 3,75 % od dnia 14 marca 2007 r.; 

— 4,00 % od dnia 13 czerwca 2007 r.; 

— 4,25 % od dnia 9 lipca 2008 r.; 

— 3,75 % od dnia 15 października 2008 r.; 

— 3,25 % od dnia 12 listopada 2008 r.; 

— 2,50 % od dnia 10 grudnia 2008 r.; 

— 2,00 % od dnia 21 stycznia 2009 r.; 

— 1,50 % od dnia 11 marca 2009 r.; 

— 1,25 % od dnia 8 kwietnia 2009 r.; 

— 1,00 % od dnia 13 maja 2009 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona. 

3) B. Gal-Or zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 20.6.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2010 r. — Accenture 
Global Services przeciwko OHIM — Silver Creek 

Properties (acsensa) 

(Sprawa T-244/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego acsensa — Wcześniejsze graficzne i słowne 
krajowe i wspólnotowe znaki towarowe ACCENTURE i accen
ture — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak praw
dopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa 
oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 
rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia 

nr 207/2009)) 

(2010/C 317/55) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Accenture Global Services GmbH (Schaffhausen, 
Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat R. Niebel) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowego i wzory) (przedstawiciel: O. 
Mondéjar Ortuño, pełnomocnik)
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