
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2012 r. — Hiszpania 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-206/08) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finan
sowania wspólnotowego — Sektor wina — Zakaz sadzenia 
nowych winnic — Krajowe systemy kontroli — Ryczałtowa 
korekta finansowa — Gwarancje proceduralne — Błąd w 

ocenie — Proporcjonalność) 

(2012/C 73/49) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: począt
kowo F. Díez Moreno, a następnie M. Muñoz Pérez, pełnomoc
nicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: F. Jimeno 
Fernández, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
2008/321/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączającej z finan
sowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europej
skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (Dz.U. L 109, 
s. 35). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Królestwo Hiszpanii pokryje własne koszty, a także te poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2012 r. — Région wallonne 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-237/09) ( 1 ) 

(Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — 
Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Belgii na 
okres obejmujący lata 2008 — 2012 — Artykuł 44 rozporzą
dzenia (WE) nr 2216/2004 — Późniejsza korekta — Nowy 
operator — Decyzja polecająca centralnemu administratorowi 
wprowadzenie do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty 

korekty w tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień) 

(2012/C 73/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Région wallonne (Belgia) (przedstawiciele: adwo
kaci J.M. De Backer, A. Lepièce, I.S. Brouhns i S. Engelen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. White i 
O. Beynet, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji z dnia 
27 marca 2009 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału upraw
nień do emisji gazów cieplarnianych notyfikowanego przez 
Królestwo Belgii na okres obejmujący lata 2008–2012, udziela
jącej centralnemu administratorowi polecenia wprowadzenia do 
niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty korekty w belgij
skiej tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 27 marca 2009 
r. udzielającej centralnemu administratorowi polecenia wprowa
dzenia do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty korekty 
w belgijskiej tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień, w 
zakresie w jakim zawiera ona odmowę polecenia temu administ
ratorowi, by wprowadził korektę przydziału uprawnień na rzecz 
instalacji nr 116 oznaczonej jako „Arcelor-Cockerill 
Sambre_HF6_Seraing”, o którą Królestwo Belgii wniosło w piśmie 
z dnia 18 lutego 2009 r. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 15.8.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2012 r. — Carrols przeciwko 
OHIM — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE 

GRILL) 

(Sprawa T-291/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowania w sprawie 
unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy 
znak towarowy Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL 
— Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak złej 
wiary — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009) 

(2012/C 73/51) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Carrols Corp. (Dover, Delaware, Stany-Zjedno
czone), (przedstawiciel: I. Temiño Ceniceros, adwokat) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. 
Crespo Carrillo, pełnomocnik)
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