
Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2012 r. — Planet 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-489/12) 

(2013/C 26/111) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvoulef
tikon ypiresion (spółka akcyjna świadcząca usługi konsultin
gowe) (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat V. Christianos) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie, że Komisja Europejska, odrzucając koszty 
personelu związane z wyższą kadrą kierowniczą skarżącej, 
naruszyła umowy ONTOGOV, FIT i RACWeb oraz że 
koszty personelu związane z wyższą kadrą kierowniczą 
skarżącej przedłożone Komisji w związku ze wspomnianymi 
umowami w łącznej wysokości 547 653,42 EUR są kwali
fikowalne i nie muszą zostać zwrócone przez skarżącą 
Komisji; oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi 
przez skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga, oparta na art. 272 i art. 340 akapit pierwszy 
TFUE, dotyczy odpowiedzialności Komisji wynikającej z umów: 
a) nr 507237 w sprawie realizacji projektu „Ontology enabled 
E-Gov Service Configuration” (ONTOGOV), b) nr 027090 w 
sprawie realizacji projektu „Fostering self-adaptive e-government 
service improvement using semantic technologies” (FIT) oraz c) 
nr 045101 w sprawie realizacji projektu „Risk Assessment for 
Customs in Western Balkans” (RACWeb). W szczególności 
skarżąca utrzymuje, że chociaż wywiązała się ona w pełni, 
należycie i z dużym powodzeniem ze swoich zobowiązań 
umownych, Komisja — z naruszeniem wymienionych powyżej 
umów i przepisów regulujących postępowanie audytowe — 
odrzuciła koszty personelu skarżącej, które dotyczyły trzech 
osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze. 

Na poparcie skargi skarżąca podnosi w szczególności dwa 
zarzuty: 

— Po pierwsze, skarżąca twierdzi, że wcale nie naruszyła 
swoich zobowiązań umownych dotyczących kosztów 

personelu, ponieważ a) koszty personelu związane z trzema 
osobami zajmującymi wyższe stanowiska kierownicze w 
skarżącej spełniają wszystkie warunki kwalifikowalności 
zgodnie z postanowieniami umów, o których mowa oraz 
b) umowy nie zakazują udziału wyższej kadry kierowniczej 
w finansowanych projektach. 

— Po drugie, skarżąca utrzymuje, że Komisja naruszyła swoje 
zobowiązania umowne w trakcie postępowania audytowego, 
ponieważ a) audyt Komisji został przeprowadzony z naru
szeniem greckich i międzynarodowych norm z zakresu 
audytu; b) żądanie Komisji, by Planet przedłożyła doku
menty, których nie ma ona w ogóle obowiązku przechowy
wać, stanowi naruszenie omawianych umów i próbę 
późniejszej jednostronnej zmiany zobowiązań umownych 
Planet oraz c) wnioski ze spornego audytu są sprzeczne z 
wnioskami z audytu przeprowadzonego wcześniej przez 
Komisję w Planet. 

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2012 r. — Mondadori 
Editore przeciwko OHIM — Grazia Equity (GRAZIA) 

(Sprawa T-490/12) 

(2013/C 26/112) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Mediolan, 
Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Dragotti i R. Valenti) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Grazia 
Equity GmbH (Stuttgart, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie R 1958/2010-4; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Grazia Equity GmbH 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„GRAZIA” dla usług z klas 35 i 36 — zgłoszenie wspólnoto
wego znaku towarowego nr 6840466 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca
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Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: włoski 
graficzny znak towarowy „GRAZIA” zarejestrowany pod nr. 
906507 dla towarów i usług z klas 3, 9, 16, 18, 25 i 38; 
graficzny wspólnotowy znak towarowy „GRAZIA” zarejestro
wany pod nr. 1714146 dla towarów i usług z klas 3, 9, 16, 
18 i 38; włoski słowny znak towarowy„GRAZIA” zarejestro
wany pod nr. 1049965 dla towarów z klasy 16; włoski znak 
towarowy „GRAZIA” zarejestrowany pod nr. 1050165 oraz 
wyżej wskazane znaki towarowe zarejestrowane jako międzyna
rodowy znak towarowy pod nr. 276829, 276833 i 817006 dla 
towarów i usług z klas 9, 16 lub 38 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — Sanofi 
przeciwko OHIM — GP Pharm (GEPRAL) 

(Sprawa T-493/12) 

(2013/C 26/113) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sanofi (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat 
C. Hertz-Eichenrode) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: GP 
Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa
rowe i wzory) z dnia 5 września 2012 r. w sprawie 
R 201/2012-2; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: GP Pharm, SA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„GEPRAL” dla towarów z klasy 5 — międzynarodowa rejestracja 
nr 1010832 wskazująca Unię Europejską 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: znak 
towarowy „DELPRAL”, międzynarodowa rejestracja nr 418607 
ze skutkiem w Austrii, dla towarów z klasy 5 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania i dopusz
czenie dokonania międzynarodowej rejestracji w całości 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — Biscuits 
Poult przeciwko OHIM — Banketbakkerij Merba (Kruche 

ciastka) 

(Sprawa T-494/12) 

(2013/C 26/114) 

Język skargi: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Biscuits Poult (Montauban, Francja) (przedstawi
ciel: adwokat C. Chapoullié) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Banket
bakkerij Merba BV (Oosterhout, Niderlandy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności lub przynajmniej zmianę decyzji 
Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie R 914/2011-3; 

— utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez Wydział Unie
ważnień, którą stwierdzono ważność wzoru nr 001114292- 
0001; 

— oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru zareje
strowanego pod nr. ICD 000007120; oraz 

— obciążenie spółki Banketbakkerij Merba BV kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór kruchego ciastka z nadzie
niem w środku dla kruchych ciastek z klasy 01-01 — Wzór 
wspólnotowy nr 001114292-0001 

Właściciel wzoru wspólnotowego: strona skarżąca
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