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Wyrok Sądu z dnia 18 września 2012 r. — Schräder 
przeciwko CPVO — Hansson (LEMON SYMPHONY) 

(Sprawy połączone T-133/08, T-134/08, T-177/08 i 
T-242/09) ( 1 ) 

(Odmiany roślin — Decyzja o dostosowaniu z urzędu urzędo
wego opisu odmiany LEMON SYMPHONY — Wniosek o 
uchylenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin 
przyznanego odmianie LEMON SYMPHONY — Wniosek o 
unieważnienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian 
roślin przyznanego odmianie LEMON SYMPHONY — 
Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony 
odmian roślin odmianie SUMOST 01 — Wezwanie do postę
powania ustnego przed Izbą Odwoławczą CPVO — Termin 

dokonania wezwania wynoszący przynajmniej miesiąc) 

(2012/C 331/27) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Niemcy) (przedsta
wiciele: adwokaci T. Leidereiter i W.A. Schmidt oraz w spra
wach T-133/08 i T-134/08 adwokat T. Henssler) 

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) 
(przedstawiciele: początkowo B. Kiewiet i M. Ekvad, następnie 
M. Ekvad, działający w charakterze pełnomocników, wspierani 
przez adwokata A. von Mühlendahla, zaś w sprawie T-242/09 
przez adwokatów A. von Mühlendahla i H. Hartwiga) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą CPVO był również, 
interwenient przed Sądem: Jørn Hansson (Søndersø, Dania) (przed
stawiciele: adwokaci G. Würtenberger i R. Kunze) 

Przedmiot 

W sprawie T-133/08 skarga na decyzję Izby Odwoławczej 
CPVO z dnia 4 grudnia 2007 r. (sprawa A 007/2007) doty
czącą zaskarżenia decyzji o dostosowaniu z urzędu urzędowego 
opisu odmiany LEMON SYMPHONY w rejestrze wspólnoto
wych praw do ochrony odmian roślin; w sprawie T-134/08 
skarga na decyzję Izby Odwoławczej CPVO z dnia 4 grudnia 
2007 r. (sprawa A 006/2007) dotyczącą wniosku o uchylenie 
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego 
odmianie LEMON SYMPHONY; w sprawie T-177/08 skarga na 
decyzję Izby Odwoławczej CPVO z dnia 4 grudnia 2007 r. 
(sprawa A 005/2007) dotyczącą wniosku o przyznanie wspól
notowego prawa do ochrony odmian roślin odmianie SUMOST 
01; oraz w sprawie T-242/09 skarga na decyzję Izby Odwoław
czej CPVO z dnia 23 stycznia 2009 r. (sprawa A 010/2007) 
dotyczącą wniosku o unieważnienie wspólnotowego prawa do 
ochrony odmian roślin przyznanego odmianie LEMON 
SYMPHONY 

Sentencja 

1) Skarga na decyzję Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu 
Odmian Roślin (CPVO) z dnia 23 stycznia 2009 r. (sprawa A 
010/2007) dotyczącą wniosku o unieważnienie wspólnotowego 
prawa do ochrony odmian roślin przyznanego odmianie 
LEMON SYMPHONY zostaje oddalona. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Izby Odwoławczej CPVO z dnia 
4 grudnia 2007 r. (sprawa A 007/2007) dotyczącej zaskarżenia 
decyzji o dostosowaniu z urzędu urzędowego opisu odmiany 
LEMON SYMPHONY w rejestrze wspólnotowych praw do 
ochrony odmian roślin. 

3) W pozostałym zakresie skarga na tę decyzję zostaje oddalona. 

4) Stwierdza się nieważność decyzji Izby Odwoławczej CPVO z dnia 
4 grudnia 2007 r. (sprawa A 006/2007) dotyczącej wniosku o 
uchylenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin udzie
lonego odmianie LEMON SYMPHONY. 

5) Stwierdza się nieważność decyzji Izby Odwoławczej CPVO z dnia 
4 grudnia 2007 r. (sprawa A 005/2007) dotyczącej wniosku o 
przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin 
odmianie SUMOST 01. 

6) Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 142 z 7.6.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 19 września 2012 r. — Niemcy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-265/08) ( 1 ) 

(EFRR — Obniżenie pomocy finansowej — Program opera
cyjny należący do celu nr 1 (1994-1999), obejmujący kraj 

związkowy Turyngię (Niemcy)) 

(2012/C 331/28) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. 
Lumma, T. Henze, C. Blaschke i K. Petersen, pełnomocnicy, 
których wspierał U. Karpenstein, Rechtstanwalt)
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