
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Nike International Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 27 września 2011 r. — Brighton 
Collectibles przeciwko OHIM — Felmar (BRIGHTON) 

(Sprawa T-403/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego BRIGHTON — Słowne i graficzne krajowe 
znaki towarowe BRIGHTON i inne wcześniejsze oznaczenia 
BRIGHTON — Względne podstawy odmowy rejestracji — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 
(WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia 

nr 207/2009) 

(2011/C 331/37) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, 
Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat R. Delorey) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Felmar (Paryż, Francja) (przedstawiciel: 
adwokat D. Monégier du Sorbier) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 
czerwca 2010 r. (sprawa R 408/2009-4) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu Brighton Collectibles, Inc. a Felmar. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Brighton Collectibles, Inc. pokrywa własne koszty oraz koszty 
poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). 

3) Felmar pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 328 z 4.12.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2011 r. — CEVA 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-224/09) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Szczegółowy program 
badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie „Energii, 
środowiska i zrównoważonego rozwoju” — Projekt Protop 
— Umowa o dotacje — Żądanie zwrotu zaliczek wypłaconych 
na podstawie umowy o finansowanie badań — Podwykonaw
stwo — Wezwanie do zapłaty — Akt niepodlegający 

zaskarżeniu — Niedopuszczalność) 

(2011/C 331/38) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Centre d’étude et de valorisation des algues SA 
(CEVA) (Pleubian, Francja) (przedstawiciel: adwokat J.-M. 
Peyrical) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Joris, 
pełnomocnik wspierany przez adwokata E. Bouttiera) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności wezwania do zapłaty wysto
sowanego przez Komisję w dniu 6 kwietnia 2009 r., w którym 
domaga się ona od strony pozwanej zwrotu zaliczek wpłaco
nych na podstawie umowy o dotacje, dotyczącej projektu reali
zowanego w zakresie szczegółowego programu badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w dziedzinie „Energii, środo
wiska i zrównoważonego rozwoju” 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) zostaje 
obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2011 r. — Regione 
Puglia przeciwko Komisji 

(Sprawa T-84/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Decyzja o 
zmniejszeniu pomocy finansowej — Jednostka regionalna — 

Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność) 

(2011/C 331/39) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Regione Puglia (Bari, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci F. Brunelli i A. Aloia) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Cattab
riga i A. Steiblytė, pełnomocnicy)
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Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 
10350 z dnia 22 grudnia 2009 r. o zmniejszeniu pomocy 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przy
znanej na podstawie decyzji Komisji C(2000) 2349 z dnia 8 
sierpnia 2000 r. zatwierdzającej program operacyjny POR Puglia 
w okresie 2000–2006 w ramach celu nr 1. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Regione Puglia pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską, w tym koszty związane z postępowa
niem w przedmiocie środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 1.5.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2011 r. — Regione 
Puglia przeciwko Komisji 

(Sprawa T-223/10) ( 1 ) 

(EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — 
Cofnięcie zaskarżonej noty obciążeniowej — Następcza 

bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania) 

(2011/C 331/40) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Regione Puglia (Bari, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci F. Brunelli i A. Aloia) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Prete i 
A. Steiblytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności noty obciążeniowej nr 
3241001630 z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej decyzji 
Komisji C(2009) 10350 z dnia 22 grudnia 2009 r. o zmniej
szeniu pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) przyznanej na podstawie decyzji Komisji C(2000) 2349 
z dnia 8 sierpnia 2000 r. zatwierdzającej program operacyjny 
POR Puglia w okresie 2000–2006 w ramach celu nr 1. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron ponosi własne koszty, a Regione Puglia ponosi 
koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymcza
sowego. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2011 r. — 
Republika Włoska przeciwko Komisji 

(Sprawa T-239/10) ( 1 ) 

(EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — 
Cofnięcie zaskarżonej noty obciążeniowej — Następcza 

bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania) 

(2011/C 331/41) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentili, 
avvocato dello Stato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Prete i 
A. Steiblytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności noty obciążeniowej nr 
3241001630 z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej decyzji 
Komisji C(2009) 10350 z dnia 22 grudnia 2009 r. o zmniej
szeniu pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) przyznanej na podstawie decyzji Komisji C(2000) 2349 
z dnia 8 sierpnia 2000 r. zatwierdzającej program operacyjny 
POR Puglia w okresie 2000–2006 w ramach celu nr 1. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 195 z 17.7.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2011 r. — ara 
przeciwko OHIM — Allrounder (A) 

(Sprawa T-397/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Niedotrzymanie terminu na złożenie pisma 
przedstawiającego podstawy odwołania przed izbą odwoławczą 
— Decyzja izby odwoławczej o oddaleniu wniosku o przywró
cenie stanu poprzedniego — Skarga oczywiście pozbawiona 

podstawy prawnej) 

(2011/C 331/42) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ara AG (Langenfeld, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat M. Gail) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Allrounder SARL (Sarrebourg, Francja)
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