
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di 
Bucci, A. Bouquet i R. Sauer, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata M. Buntschecka) 

Przedmiot 

W pierwszej kolejności żądanie stwierdzenia nieważności 
decyzji Komisji C(2009) 5355 wersja ostateczna z dnia 8 
lipca 2009 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 
(WE) (sprawa COMP/39.401 — E.ON/GDF), a w drugiej kolej
ności żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżące. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji C(2009) 5355 
wersja ostateczna z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczącej postępowania 
na podstawie art. 81 (WE) (sprawa COMP/39.401 — E.ON/ 
GDF), po pierwsze w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że 
naruszenie trwało od dnia 1 stycznia 1980 r. co najmniej do dnia 
24 kwietnia 1998 r., jeśli chodzi o naruszenie popełnione w 
Niemczech, a po drugie w zakresie, w jakim stwierdzono w nim 
istnienie naruszenia popełnionego we Francji w okresie od dnia 13 
sierpnia 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. 

2) Kwota grzywny nałożonej na E.ON Ruhrgas AG i E.ON AG w 
art. 2 lit. a) decyzji C(2009) 5355 wersja ostateczna zostaje 
ustalona na 320 mln EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 21.11.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2012 r. — GDF Suez 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-370/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynki niemiecki i francuski gazu ziemnego — Decyzja 
stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku — 

Czas trwania naruszenia — Grzywny) 

(2012/C 243/29) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: GDF Suez (Paryż, Francja) (przedstawiciele: 
adwokaci J.-P. Gunther i C. Breuvart) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di 
Bucci, A. Bouquet i R. Saper, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Tytułem głównym stwierdzenie nieważności w części decyzji 
Komisji C(2009) 5355 wersja ostateczna z dnia 8 lipca 
2009 r. wydanej w postępowaniu na podstawie art. 81 WE 
(sprawa COMP/39.401 — E.ON/GDF), a tytułem ewentualnym 
wniosek o zniesienie lub obniżenie wysokości grzywny nało 
żonej na skarżącą. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 1decyzji Komisji C(2009) 5355 
wersja ostateczna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie postępowania 
na podstawie art. 81 (WE) (sprawa COMP/39.401 — E.ON/ 
GDF), po pierwsze, w zakresie, w jakim w przywołanym przepisie 
stwierdza się, że naruszenie trwało od dnia 1 stycznia 1980 r. do 
co najmniej dnia 24 kwietnia 1998 r., w odniesieniu do naru
szenia popełnionego w Niemczech, a po drugie, w zakresie, w 
jakim stwierdza się w nim popełnienie naruszenia we Francji w 
okresie od dnia 13 sierpnia 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. 

2) Kwotę grzywny nałożonej na GDF Suez SA w art. 2 lit. b) decyzji 
C(2009) 5355 wersja ostateczna ustala się na 320 mln EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 21.11.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2012 r. — Comercial Losan 
przeciwko OHIM — McDonald's International Property 

(Mc. Baby) 

(Sprawa T-466/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego Mc. Baby — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy 
znak towarowy Mc Kids. always quality. always fun! — 
Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2012/C 243/30) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Comercial Losan, SLU (Saragossa, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat A. Vela Ballesteros) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
McDonald's International Property Co. Ltd (Wilmington, Dela
ware, Stany Zjednoczone)
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Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 
września 2009 r. (sprawa R 1706/2008-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między McDonald's International 
Property Co. Ltd a Comercial Losan, LSU. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Comercial Losan, SLU zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2012 r. — Deutscher Ring 
przeciwko OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) 

(Sprawa T-209/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego Deutscher Ring Sachversiche
rungs-AG — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — 
Charakter opisowy — Charakter odróżniający — Artykuł 7 

ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2012/C 243/31) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Deutscher Ring Sachversicherungs-AG (Ham
burg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat E. Busse) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 
marca 2010 r. (sprawa R 1290/2009-1), dotyczącą rejestracji 
słownego znaku towarowego Deutscher Ring Sachversiche
rungs-AG jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 marca 2010 r. (sprawa 
R 1290/2009-1). 

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania. 

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

Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2012 r. — Constellation 
Brands przeciwko OHIM (COOK’S) 

(Sprawa T-314/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Słowny wspólnotowy znak 
towarowy COOK’S — Brak wniosku o przedłużenie rejestracji 
znaku towarowego — Wykreślenie znaku towarowego po 
wygaśnięciu prawa z rejestracji — Wniosek o przywrócenie 
stanu poprzedniego — Artykuł 81 rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009) 

(2012/C 243/32) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Constellation Brands, Inc. (Fairport, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: B. Brandreth, barrister) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: D. 
Botis i V. Melgar, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 
kwietnia 2010 r. (sprawa R 1048/2009-1) w zakresie, w jakim 
oddalono w niej wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Constellation Brands, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowa
nia. 

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

Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2012 r. — Interkobo 
przeciwko OHIM — XXXLutz Marken (my baby) 

(Sprawa T-523/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego my baby — Wcześniejsze, krajowy i międzynaro
dowy, słowne znaki towarowe MYBABY i wcześniejszy 
graficzny krajowy znak towarowy mybaby — Względna 
podstawa odmowy rejestracji — Nieprzedstawienie dowodów 
w języku postępowania w sprawie sprzeciwu — Uzasadnione 
oczekiwania — Zasada 19 ust. 3, zasada 20 ust. 1 i zasada 

98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95) 

(2012/C 243/33) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Interkobo sp. z o.o. (Łódź, Polska) (przedstawi
ciele: R. Skubisz i K. Ziemski, radcy prawni) 

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