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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Julius-K9 bt (Szigetszentmiklós, Węgry) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej OHIM z dnia 21 marca 2012 r. (sprawa 
R 1124/2011-4) dotyczącej postępowania w przedmiocie sprze
ciwu pomiędzy Rocket Dog Brands LLC a Julius-K9 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Rocket Dog Brands LLC pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 227 z 28.7.2012 

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2013 r. — Aleris przeciwko 
OHIM — Carefusion 303 (ALARIS) 

(Sprawa T-353/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny wspól
notowy znak towarowy ALARIS — Rzeczywiste używanie 
znaku towarowego — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 

ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2013/C 189/44) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Aleris Holding AB (Sztokholm, Szwecja) (przed
stawiciele: adwokaci A. Kylhammar i K. Westerberg) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Carefusion 303, Inc. (San Diego, Kali
fornia, Stany Zjednoczone) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 
maja 2012 r. (sprawa R 334/2011-5) dotyczącą postępowania 
w sprawie wygaśnięcia prawa do znaku między Aleris Holding 
AB a Carefusion 303, Inc. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 11 maja 2012 r. (sprawa R 334/2011-5) w 
zakresie dotyczącym oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa do znaku ALARIS w odniesieniu do towarów należących do 
klasy 10, innych niż irygatory do wstrzykiwań, pompy strzykaw
kowe, pompy wolumetryczne, urządzenia zdalnego sterowania, 
termometry i termometry jednorazowe. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 311 z 13.10.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 14 maja 2013 r. — Régie 
Networks i NRJ Global przeciwko Komisji 

(Sprawa T-273/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
Program pomocy wdrożony przez Francję na rzecz radiofonii 
— Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Brak interesu 

prawnego — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 189/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Régie Networks (Lyon, Francja) i NRJ Global 
(Paryż, Francja) (przedstawiciele: B. Geneste i C. Vannini, 
avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. 
Stromsky i S. Thomas, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 6483 wersja 
ostateczna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie programu 
pomocy C-4/09 (ex N 679/97) wdrożonego przez (Republikę 
Francuską) na rzecz radiofonii, uznającej ten program za 
zgodny z rynkiem wewnętrznym, z zastrzeżeniem określonych 
warunków. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Régie Networks i NRJ Global zostają obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2013 r. — BytyOKD 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-559/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
Zbycie przez Republikę Czeską w ramach prywatyzacji mniej
szościowego udziału w spółce OKD — Decyzja stwierdzająca 
brak pomocy państwa — Stowarzyszenie zawodowe — Brak 
indywidualnego oddziaływania — Pojęcie zainteresowanego — 

Niedopuszczalność) 

(2013/C 189/46) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Sdružení nájemníků BytyOKD.cz (Ostrawa, 
Republika Czeska) (przedstawiciel: R. Pelikán, adwokat)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian 
Rusche i P. Němečková, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2011) 
4927 z dnia 13 lipca 2011 r. dotyczącej zbycia na rzecz 
Karbon Invest, a.s. mniejszościowych udziałów państwa 
czeskiego w kapitale OKD, a.s. i stwierdzającej, że to zbycie 
nie stanowi pomocy państwa (Pomoc państwa SA.25076 
(2011/NN)) (Dz.U. C 225, s. 1). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Sdružení nájemníků BytyOKD.cz zostaje obciążone kosztami 
postępowania. 

3) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie złożonego przez RPG 
Industries Limited wniosku o dopuszczenie do sprawy w charak
terze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 14.1.2012 

Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2013 r. — Ethniko kai 
Kapodistriako Panepistimio Athinon przeciwko ECDC 

(Sprawa T-577/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne 
na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie na rzecz 
ECDC usług systematycznego badania i udzielania porad 
ekspertów dotyczących efektywności typowania molekularnego 
patogenów wirusowych dla zdrowia publicznego — Odrzu
cenie oferty jednego z oferentów — Skarga częściowo 
oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona 

jakiejkolwiek podstawy prawnej) 

(2013/C 189/47) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
(Ateny, Grecja) (przedstawiciel: S. Garipis, avocat) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC) (przedstawiciel: R. Trott, pełnomocnik 
wspierany przez D. Waelbroecka i E. Bourtzalasa, avocats) 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności decyzji ECDC z dnia 25 sierpnia 
2011 r. odrzucającej ofertę przedłożoną przez stronę skarżącą 
w ramach postępowania przetargowego PROC/2001/041 
dotyczącego systematycznego badania i udzielania porad 

ekspertów dotyczących efektywności typowania molekularnego 
patogenów wirusowych dla zdrowia publicznego (Dz.U. 2011/S 
109-179085). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon pokrywa własne 
koszty oraz koszty poniesione przez Europejskie Centrum ds. Zapo
biegania i Kontroli Chorób (ECDC). 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2013 r. — 
Niemcy przeciwko Komisji 

(Sprawa T-198/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Dopuszczalne wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu i 
rtęci obecnych w zabawkach — Odmowa Komisji zatwier
dzenia w całości notyfikowanych przez władze niemieckie 
przepisów krajowych utrzymujących dopuszczalne wartości 
dla tych substancji — Wniosek o zastosowanie środków 
tymczasowych — Dopuszczalność — Pilny charakter — 

Fumus boni iuris — Wyważenie interesów) 

(2013/C 189/48) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. 
Henze i A. Wiedmann, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia 
i G. Wilms, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o tymczasowe zatwierdzenie utrzymania notyfikowa
nych przez władze niemieckie przepisów krajowych określają
cych dopuszczalne wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu 
i rtęci obecnych w zabawkach do momentu wydania przez Sąd 
orzeczenia co do istoty sprawy. 

Sentencja 

1) Komisja Europejska zezwoli na utrzymanie przepisów krajowych 
notyfikowanych przez Republikę Federalną Niemiec określających 
dopuszczalne wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu i rtęci 
obecnych w zabawkach do momentu wydania przez Sąd orzeczenia 
w postępowaniu głównym. 

2) W pozostałym zakresie wniosek o zastosowanie środków tymcza
sowych zostaje oddalony. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie.
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