
Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: 
początkowo S. Seyr i R. Ignătescu, nastepnie S. Seyr, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 24 
lutego 2010 r. w sprawie F-89/08 P przeciwko Parlamentowi, 
dotychczas niepublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) P pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez 
Parlament Europejski w ramach postępowania w niniejszej 
instancji. 

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

Wyrok Sądu z dnia 12 października 2011 r. — Association 
belge des consommateurs test-achats przeciwko Komisji 

(Sprawa T-224/10) ( 1 ) 

(Konkurencja — Koncentracje — Belgijski rynek energetyczny 
— Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym 
rynkiem — Zobowiązania w trakcie pierwszego etapu badania 
— Decyzja o odmowie częściowego odesłania badania koncen
tracji organom państwa członkowskiego — Skarga o stwier
dzenie nieważności — Stowarzyszenie konsumentów — 
Interes prawny — Niewszczęcie szczegółowego postępowania 
kontrolnego — Uprawnienia procesowe — Niedopuszczalność) 

(2011/C 347/48) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Association belge des consommateurs test-achats 
ASBL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: A. Fratini i F. Filpo, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Khan, 
A. Antoniadis i R. Sauer, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Électricité de France (EDF) 
(Paryż, Francja) (przedstawiciele: początkowo C. Lazarus, A. 
Amsellem i A. Fontanille, następnie C. Lazarus i A. Creus 
Carreras, adwokaci) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 
9059 i C(2009) 8954 z dnia 12 listopada 2009 r., z których 
pierwsza jest decyzją uznającą koncentrację za zgodną ze 
wspólnym rynkiem (sprawa COMP/M.5549 — EDF/Segebel) 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 

20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsię
biorstw (Dz.U. L 24, s. 1), a druga decyzją oddalającą wniosek 
właściwych belgijskich władz o częściowe odesłanie tej sprawy 
zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Association belge des consommateurs test-achats ASBL pokrywa 
własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

3) Électricité de France (EDF) pokrywa własne koszty. 

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

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2011 r. — dm-drogerie 
markt przeciwko OHIM — Semtee (caldea) 

(Sprawa T-304/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego caldea — Wcześniejszy słowny międzynarodowy 
znak towarowy BALEA — Względne podstawy odmowy 
rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w 
błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8, ust. 1, 

lit. b), rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2011/C 347/49) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, 
Niemcy) (przedstawiciele: O. Bludovsky i P. Hiller, adwokaci) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Semtee (Escaldes Engornay, Andora) 
(przedstawiciel: É. Guissart, adwokat) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 
kwietnia 2010 r. (sprawa R 899/2009-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między dm-drogerie markt GmbH 
& Co. KG a Semtee. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG pokrywa, oprócz swoich 
własnych kosztów, koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM). 

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty związane z interwencją 
Semtee. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 25.9.2010.
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