
Postanowienie Sądu z dnia 21 października 2011 r. — 
Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-335/09) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Program MEDA I — 
Umowa o finansowaniu — Upoważnienie udzielone Unii 
Europejskiej w celu ściągnięcia wierzytelności należnych 
Królestwu Maroka od podmiotu trzeciego — Nota 
obciążeniowa — Ponaglenie — Akty nierozerwalnie związane 
z umową — Akt niepodlegający zaskarżeniu — 

Niedopuszczalność) 

(2011/C 370/41) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril 
— Construção, ACE (Porto, Portugalia) (przedstawiciele: adwo
kaci A. Pinto Cardoso i L. Fuzeta da Ponte) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A.-M. 
Rouchaud-Joët i S. Delaude, pełnomocnicy, wspomagani przez 
adwokata R. Farię da Cunhę) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, noty 
obciążeniowej nr 3230905272 wystawionej przez Komisję 
dnia 12 czerwca 2009 r., a po drugie, pisma z dnia 3 sierpnia 
2009 r., którym Komisja nakazała zapłatę żądanej w nocie 
obciążeniowej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — 
Construção, ACE. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009. 

Skarga wniesiona w dniu 19 września 2011 r. — Euro- 
Information przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC 

PAIEMENT) 

(Sprawa T-497/11) 

(2011/C 370/42) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 
R 370/2011-2; 

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami strony 
skarżącej poniesionymi w postępowaniu przed OHIM i w 
ramach niniejszej skargi 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„EURO AUTOMATIC PAIEMENT” dla towarów i usług z klas 
9, 35, 36, 37, 38, 42 i 45. 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia. 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
nr 207/2009, gdyż zgłoszony do rejestracji znak towarowy nie 
ma charakteru opisowego. 

Skarga wniesiona w dniu 7 października 2011 r. — 
Luxembourg Patent Co. przeciwko OHIM — DETEC 

(FIREDETEC) 

(Sprawa T-527/11) 

(2011/C 370/43) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Luxembourg Patent Co. SA (Lintgen, Luksem
burg) (przedstawiciel: adwokat K. Manhaeve) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sistemas 
de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL (DETEC) 
(Madryt, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie 
R 736/2010-4 w zakresie, w jakim uwzględniono w niej 
sprzeciw strony go wnoszącej wobec zgłoszenia przez 
stroną skarżącą znaku towarowego dla „urządzeń do 
gaszenia ognia; urządzeń do gaszenia ognia automatycznie 
i samodzielnie wykrywających i gaszących pożary” z klasy 9 
oraz „opracowywania gaśnic i urządzeń do gaszenia ognia” 
z klasy 42; i
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