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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lizbona, Portu
galia) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 
lutego 2010 r. (sprawa R 662/2009-4) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Tecnifar — Industria Tecnica 
Farmaceutica, SA a Longevity Health Products, Inc. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Longevity Health Products, Inc. zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 148 z 5.6.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Euro-Information 
przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC CASH) 

(Sprawa T-392/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego EURO AUTOMATIC CASH — 
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter 
opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009) 

(2011/C 204/41) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Euro-Information — Européenne de traitement 
de l’information (Strasburg, Francja) (przestawciel: adwokat A. 
Grolée) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 
czerwca 2010 r. (sprawa R 892/2010-2) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego EURO AUTOMATIC CASH jako wspól
notowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Euro-Information — Européenne de traitement de l’information 
zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 19 maja 2011 r. — Formenti 
Seleco przeciwko Komisji 

(Sprawa T-210/09) ( 1 ) 

(Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Przywóz odbior
ników telewizyjnych z ekranem do odbioru kolorowego 
pochodzących z Turcji — Skarga o odszkodowanie — 

Przedawnienie — Niedopuszczalność) 

(2011/C 204/42) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Formenti Seleco (Mediolan, Włochy) (przedsta
wiciele: A. Malatesta, G. Terracciano i S. Malatesta, avvocati) 
Strona pozwana: Komisja Europejska 
Przedmiot 

Skarga o odszkodowanie mająca na celu naprawienie szkody 
poniesionej przez skarżącą w wyniku braku podjęcia przez 
Komisję działań utrudniających władzom tureckim naruszanie 
Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Turcji przy ustalaniu 
pochodzenia pochodzących z Turcji odbiorników telewizyjnych 
z ekranem do odbioru kolorowego będących przedmiotem 
przywozu do Wspólnoty. 
Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 
2) Spółka Formenti Seleco SpA zostaje obciążona kosztami 

postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.7.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 23 maja 2011 r. — Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeciwko Komisji 

(Sprawa T-226/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Reprezentowanie przez 
adwokatów lub radców prawnych niebędących osobami 

trzecimi — Niedopuszczalność) 

(2011/C 204/43) 

Język postępowania: polski 
Strony 

Strona skarżąca: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(Warszawa, Polska) (przedstawiciele: H. Gruszecka i D. 
Pawłowska, radcy prawni) 
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
K. Mojzesowicz, pełnomocnicy) 
Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 
1234 z dnia 3 marca 2010 r., wydanej na podstawie art. 7 
ust. 4 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 108, s. 33), w której instytucja ta nakazała polskiemu 
organowi regulacyjnemu w dziedzinie usług telekomunikacyj
nych i pocztowych wycofanie dwóch zgłoszonych projektów 
środków dotyczących hurtowego rynku wymiany ruchu IP 
(IP tranzyt) (sprawa PL/2009/1019) oraz hurtowego rynku 
wymiany ruchu IP (IP peering) z siecią Telekomunikacji Polskiej 
S.A. (TP) (sprawa PL/2009/1020).
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Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostaje obciążony kosz
tami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010. 

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2011 r. — Staelen 
przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

(Sprawa T-217/11) 

(2011/C 204/44) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Claire Staelen (Bridel, Luksemburg) (przedstawi
ciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci) 

Strona pozwana: europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zasądzenie od Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz 
strony skarżącej zapłaty kwoty 559 382,13 EUR netto 
tytułem naprawienia szkody poniesionej w przeszłości, 
powiększonej o odsetki za zwłokę zgodnie ze stawką Euro
pejskiego Banku Centralnego podwyższoną o dwa punkty; 

— zasądzenie od Rzecznika Praw Obywatelskich zapłaty na 
rzecz wspólnotowej kasy emerytalnej składek na emeryturę 
na rzecz strony skarżącej, odpowiadających wynagrodzeniu 
podstawowemu wyliczonemu dla okresu od czerwca 2005 
r. do kwietnia 2011 r., mianowicie łącznej kwocie 
482 225,97 EUR; 

— zasądzenie od Rzecznika Praw Obywatelskich zapłaty na 
rzecz strony skarżącej comiesięcznie, począwszy od maja 
2011 r. do marca 2026 r. kwot netto odpowiadających 
wynagrodzeniu określonemu dla urzędników kategorii AD 
począwszy od kategorii zaszeregowania AD 9 stopień 2, 
drugi rok, biorąc pod uwagę normalny przebieg kariery 
urzędnika należącego do tej samej grupy zaszeregowania, 
uzupełnionej przez odpowiednie składki na rzecz kasy 
emerytalnej i na ubezpieczenie chorobowe; 

— zasądzenie od Rzecznika Praw Obywatelskich zapłaty na 
rzecz strony skarżącej kwoty 50 000 EUR tytułem zadośću
czynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie Rzecznika Praw Obywatelskich całością kosztów 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczy nieprzeprowadzenia wszystkich 
uzasadnionych dochodzeń w celu wyjaśnienia wszelkich 
przypadków ewentualnej złej administracji w ramach 
prowadzenia akt strony skarżącej przez Parlament Euro
pejski. Strona skarżąca zarzuca stronie pozwanej błędne 
działanie i w konsekwencji naruszenie art. 3 ust. 1 decyzji 
94/262/EWWiS, WE, Euratom, w sprawie przepisów i ogól
nych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecz
nika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113, s. 15). 

2) Zarzut drugi dotyczy oczywistego błędu w ocenie, ponieważ 
strona pozwana przekroczyła granice uznania przysługują
cego jej w zakresie badania zasadności skargi i w ramach 
wykonywania przez siebie zadań popełniła błąd mogący 
doprowadzić do poniesienia przez stronę skarżącą szkody. 

3) Zarzut trzeci dotyczy braku bezstronności, obiektywności i 
niezależności, złej wiary i nadużycia kompetencji, ponieważ 
strona pozwana po pierwsze zawarła umowę o współpracę 
z Parlamentem Europejskim i po drugie uniknęła bez 
uzasadnienia udzielenia odpowiedzi na centralne pytania 
związane z wniesioną skargą. 

4) Zarzut czwarty dotyczy naruszenia zasad staranności i 
dobrej administracji. Strona skarżąca zarzuca stronie 
pozwanej, po pierwsze, niewzięcie pod uwagę całokształtu 
elementów mogących mieć wpływ na decyzję wydaną przez 
nią w ramach badania sytuacji strony skarżącej, po drugie, 
odmówienie przedstawienia dokumentów, na podstawie 
których strona pozwana oparła swoją decyzję i, po trzecie, 
naruszenie rozsądnego terminu na przeprowadzenie 
procedury. 

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2011 r. — Republika 
Grecka przeciwko Komisji 

(Sprawa T-233/11) 

(2011/C 204/45) 

Język postępowania: grecki 
Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: B. Asimako
poulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou i P. Mylonopoulos) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji Europejskiej C(2011) 1006 wersja ostateczna z dnia 
23 lutego 2011 r. dotyczącej pomocy państwa C 48/2008 
(ex NN 61/2008), którą to pomoc Grecja przyznała na rzecz 
przedsiębiorstwa Ellinikos Krysos A.E.
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