
Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. — Prima 
TV przeciwko Komisji 

(Sprawa T-504/10) 

(2010/C 346/107) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Prima TV SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawi
ciele: adwokaci L. Fossati i L. Perfetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza sprawa dotyczy tej samej decyzji, co zaskarżona w 
sprawie T-501/10, TI Media Broadcasting i TI Media przeciwko 
Komisji. 

Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

W ramach zarzutu pierwszego skarżąca domaga się stwier
dzenia nieważności decyzji, ponieważ narusza ona przepisy 
prawa zawierając oczywisty błąd w ocenie, gdyż Komisja 
błędnie uznała, że warunki panujące na włoskim rynku płatnej 
telewizji (pay-TV) uległy, począwszy od 2003 r., tak istotnej 
zmianie, by uzasadniać rewizję zobowiązań Newscorp, przed
stawionych w sprawie COMP/M.2876. Wszelkie dowody wska
zują natomiast, że warunki panujące na rynku decydujące o 
dwustronnych zobowiązaniach Komisji zawartych w 2003 r. 
nie uległy znaczącym i trwałym zmianom. W szczególności 
Sky Italia wciąż zajmuje na włoskim rynku płatnej telewizji 
pozycję absolutnie dominującą. 

W ramach zarzutu drugiego skarżąca domaga się stwierdzenia 
nieważności decyzji, ponieważ narusza ona przepisy prawa oraz 
została wydana z nadużyciem uprawnień oraz wskutek oczy
wistego błędu w ocenie a także narusza zasadę proporcjonal
ności, gdyż Komisja zmieniła treść zobowiązań Newscorp, 
przedstawionych w sprawie COMP/M.2876 na podstawie błęd
nego założenia, że fakt, iż Sky Italia nie miała uczestniczyć w 
następnym przetargu na udzielenie naziemnych częstotliwości 
cyfrowych wyłączy ją z ubiegania się o działalność w zakresie 
niekodowanej telewizji we Włoszech. Skarżąca dodaje w tym 
zakresie, iż przeciwnie Sky Italia już prowadzi działalność w 
zakresie niekodowanej telewizji, nadaje na naziemnych częstot
liwościach cyfrowych we Włoszech i będzie mogła uzyskać 
możliwości nadawcze nawet jeśli nie nastąpi zmiana jej zobo
wiązań. 

W ramach zarzutu trzeciego skarżąca domaga się stwierdzenia 
nieważności decyzji, ponieważ narusza ona przepisy prawa oraz 

zawiera oczywisty błąd w ocenie, gdyż Komisja zmieniła na 
żądanie Sky Italia treść zobowiązań Newscorp przedstawionych 
w sprawie COMP/M.2876, nie bacząc na fakt, że odpowiedzi 
uzyskane w wyniku badań na rynku, które przeprowadzono w 
trakcie postępowania administracyjnego — w tym nadesłane 
przez włoskie organy państwowe — dały jasny obraz negatyw
nego wpływu zmian omawianych zobowiązań na konkurencję 
na poziomie krajowym. 

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. — 
Höganäs przeciwko OHIM — Haynes (ASTALOY) 

(Sprawa T-505/10) 

(2010/C 346/108) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Höganäs AB (Höganäs, Szwecja) (przedstawiciel: 
adwokat L.E. Ström) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Haynes 
International, Inc. (Kokomo, Stany Zjednoczone) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa
rowe i wzory) z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie 
R 1530/2009-4; 

— stwierdzenie nieważności decyzji nr B 85624 Wydziału 
Sprzeciwów; i 

— obciążenie OHIM i Haynes International kosztami postępo
wania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„ASTALOY” dla towarów z klasy 6 — zgłoszenie wspólnoto
wego znaku towarowego nr 3890233 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Haynes International 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy nr 55400 „HASTELLOY” dla 
towarów z klasy 6 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania
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Podniesione zarzuty: zdaniem strony skarżącej zaskarżona decyzja 
narusza art. 8 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 ze 
względu na dokonanie przez Izbę Odwoławczą mylnej oceny 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz mylnej oceny 
podobieństwa zakwestionowanego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. — RTI i 
Elettronica Industriale przeciwko Komisji 

(Sprawa T-506/10) 

(2010/C 346/109) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) i Elettronica 
Industriale SpA (Lissonne, Włochy) (przedstawiciele: J.F. Bellis i 
S. Bariatti, lawyers) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze skarżące żądają stwierdzenia nieważności 
decyzji Komisji C(2010) 4976 wersja ostateczna z dnia 20 lipca 
2010 r. zmieniającej zastosowanie zobowiązań załączonych do 
decyzji uznającej koncentrację, dzięki której New Corporation 
Limited („Newscorp”) przejęła całkowitą kontrolę nad spółkami 
płatnej Telepiù SpA i Stream SpA, za zgodną ze wspólnym 
rynkiem i porozumieniem EOG, z zastrzeżeniem pełnego 
wywiązania się przez Newscorp ze zobowiązań przewidzianych 
w załączniku do tej decyzji (sprawa COMP/M.2876 — 
Newscorp/Telepiù) ( 1 ). 

Na poparcie swojego żądania skarżące podnoszą trzy zarzuty. 

Po pierwsze wskazują, że Komisja popełniła oczywisty błąd w 
ocenie, stwierdzając, że od czasu wydania decyzji z dnia 2 
kwietnia 2003 r. („decyzji zatwierdzającej”) warunki na włoskim 
rynku płatnej telewizji zmieniły się w takim stopniu, iż możliwe 
stało się wyrażenie zgody na dokonanie rewizji zobowiązań 
załączonych do decyzji zatwierdzającej, a w konsekwencji 
niewłaściwie zastosowała komunikat w sprawie środków zarad
czych i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli koncen
tracji ( 2 ). Skarżące uważają, że oczywiste jest, iż sytuacja 
rynkowa, na podstawie której w 2003 r. zobowiązania zostały 
przyjęte, nie uległa ani istotnej, ani trwałej zmianie. W szcze
gólności Sky Italia, włoska spółka zależna Newscorp, w dalszym 
ciągu zajmuje bardzo silną pozycję dominującą na włoskim 
rynku płatnej telewizji. 

Po drugie skarżące podnoszą, iż Komisja naruszyła prawo, 
popełniła oczywisty błąd w ocenie i naruszyła zasadę propor
cjonalności poprzez uwzględnienie wniosku Sky Italia o doko
nanie rewizji zobowiązań oraz poprzez zaakceptowanie zapro

ponowanych przez Newscorp nowych zobowiązań w oparciu o 
założenie, że brak możliwości ubiegania się przez Sky Italia o 
przydział zasobów cyfrowej telewizji naziemnej w mającym się 
odbyć w najbliższych miesiącach we Włoszech postępowaniu 
selekcyjnym uniemożliwiłby Sky Italia działanie w sektorze tele
wizji ogólnodostępnej. W rzeczywistości Sky Italia działa już we 
włoskim sektorze telewizji ogólnodostępnej i ma dostęp do 
zasobów naziemnego nadawania cyfrowego programów telewi
zyjnych nawet bez udziału w postępowaniu selekcyjnym. 

Po trzecie skarżące twierdzą, że Komisja popełniła oczywisty 
błąd w ocenie i naruszyła prawo, ponieważ wydała zaskarżoną 
decyzję i uwzględniła wniosek Sky Italia o dokonanie rewizji 
zobowiązań, pomimo iż, jak wynika z badania rynku przepro
wadzonego w trakcie postępowania administracyjnego, więk
szość stron — włączając włoski organ ochrony konkurencji i 
włoski organ regulacji komunikacji — wyraziła poważne zanie
pokojenie wpływem zaproponowanej rewizji na rynek płatnej 
telewizji we Włoszech. 

( 1 ) JO 2004 L 110, s. 73 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U 2004 L 24, 
s. 1) 

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2010 r. — Seba 
Diș Tįcaret ve Naklįyat przeciwko OHIM — von Eicken 

(SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER) 

(Sprawa T-508/10) 

(2010/C 346/110) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat A.S. (Stanbuł, 
Turcja) (przedstawiciel: adwokat H. Wilde) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Johann 
Wilhelm von Eicken GmbH (Lubeka, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 18 sierpnia 2010 r. w 
sprawie R 0559/2009-4; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: Kolorowy graficzny znak towarowy, 
zawierający elementy słowne „ESTABLISHED 1932 SEBA 
TRADITION” dla towarów z klasy 34
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