
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2012 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-135/07) ( 1 ) 

(Zdrowie zwierząt — Ptasia grypa — Włoski rynek mięsa 
drobiowego — Wniosek władz włoskich o przyjęcie wyjątko
wych środków wsparcia rynku — Decyzja Komisji w sprawie 

oddalenia tego wniosku) 

(2012/C 58/10) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Aiello, 
G. Palmieri, avvocati dello Stato, wspierani przez adwokata 
M. Moretta) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: C. 
Cattabriga, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 7 
lutego 2007 r. oddalającej wniosek Republiki Włoskiej o przy
jęcie wyjątkowych środków wsparcia włoskiego rynku mięsa 
drobiowego na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku mięsa drobiowego (Dz.U. L 282, s. 77). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. 
oddalającej wniosek Republiki Włoskiej o przyjęcie wyjątkowych 
środków wsparcia włoskiego rynku mięsa drobiowego na podstawie 
art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 
października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku 
mięsa drobiowego. 

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 140 z 23.6.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2012 r. — Djebel — SGPS 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-422/07) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — System pomocy mający na celu promo
wanie strategii nowoczesnych i konkurencyjnych przedsię
biorstw — Pomoc planowana na rzecz spółki handlowej w 
postaci pożyczki na warunkach preferencyjnych w ramach 
inwestycji tej spółki w Brazylii — Decyzja uznająca pomoc 
za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Obowiązek uzasad
nienia — Naruszenie konkurencji — Wpływ na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi — Równość 

traktowania) 

(2012/C 58/11) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Djebel — SGPS SA (Funchal, Portugalia) 
(przedstawiciele: M. Andrade Neves i S. Castro Caldeira, 
adwokaci) 
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Afonso 
i B. Martenczuk, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
2007/582/WE z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy 
państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) — Portugalia — Pomoc 
na rzecz spółki Djebel (Dz.U. L 219, s. 30). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 
2) Djebel — SGPS, SA zostaje obciążona własnymi kosztami 

postępowania oraz kosztami poniesionymi przez Komisję 
Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 64 z 8.3.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2012 r. — Tilda Riceland 
Private przeciwko OHIM (BASMALI) 

(Sprawa T-304/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego BASmALI — Wcześniejszy niezarejstrowany 
znak towarowy i wcześniejsze oznaczenie BASMATI — 
Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie artykuł 8 ust. 4 

rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2012/C 58/12) 

Język postępowania: angielski. 

Strony 

Strona skarżąca: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indie) 
(przedstawiciele: S. Malynicz, barrister, N. Urwin i D. Sills, 
solicitors)
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