
Wyrok Sądu z dnia 27 września 2012 r. — Fedecom 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-243/09) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Sektor owoców i warzyw — „Plany inter
wencyjne” mające na celu wsparcie rynku owoców i warzyw 
we Francji — Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy ze 
wspólnym rynkiem — Pojęcie pomocy państwa — Zasoby 
państwowe — Współfinansowanie przez instytucję publiczną 
i z dobrowolnych wkładów organizacji producentów — Argu
menty sprzeczne z okolicznościami faktycznymi przedstawio
nymi w toku postępowania administracyjnego — Pomoc na 

funkcjonowanie — Uzasadnione oczekiwania) 

(2012/C 355/42) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fédération de l’organisation économique fruits et 
légumes (Fedecom) (Paryż, Francja) (przedstawiciel: G. Galvez, 
avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: B. 
Stromsky, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 203 
wersja ostateczna z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów 
interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzo
nych przez Republikę Francuską. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Fédération de l’organisation économique fruits et légumes 
(Fedecom) zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 27 września 2012 r. — Producteurs de 
légumes de France przeciwko Komisji 

(Sprawa T-328/09) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Sektor owoców i warzyw — „Plany inter
wencyjne” mające na celu wsparcie rynku owoców i warzyw 
we Francji — Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy ze 
wspólnym rynkiem — Uzasadnione oczekiwania — Błąd 

materialny w obliczeniu kwot do odzyskania) 

(2012/C 355/43) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Producteurs de légumes de France (Paryż, 
Francja) (przedstawiciele: początkowo O. Fachin, następnie 
O. Redon, avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: B. 
Stromsky, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 203 
wersja ostateczna z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów 
interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzo
nych przez Republikę Francuską. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Producteurs de légumes de France zostają obciążeni kosztami 
postępowania. 

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

Wyrok Sądu z dnia 27 września 2012 r. — 
Pucci International przeciwko OHIM — El Corte Inglés 

(Emidio Tucci) 

(Sprawa T-357/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego Emidio Tucci — Wcześniejszy, graficzny wspól
notowy znak towarowy oraz wcześniejsze, słowne i graficzny, 
krajowe znaki towarowe Emilio Pucci i EMILIO PUCCI — 
Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 — Rzeczywiste 
używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 
ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 — Czerpanie 
nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy 
wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 

rozporządzenia nr 207/2009) 

(2012/C 355/44) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, 
Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci P. Roncaglia, G. 
Lazzeretti, M. Boletto i E. Gavuzzi) 

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, 
interwenient przed Sądem: El Corte Inglés SA (Madryt, Hiszpania) 
(przedstawiciele: początkowo adwokaci J.L. Rivas Zurdo, 
E. López Camba i E. Seijo Veiguela, następnie adwokaci 
J.L. Rivas Zurdo i E. Seijo Veiguela). 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 
czerwca 2009 r. (sprawy połączone R 770/2008-2 i 
R 826/2008-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu 
między Emilio Pucci International BV a El Corte Inglés SA.
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