
Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2015 r. – Rose Vision i Seseña/Komisja

(Sprawa T-45/13) (1)

[Klauzula arbitrażowa — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007 – 2013) — Umowy o udzielenie dotacji dotyczących projektów FIRST, FutureNEM 

i sISI — Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Zmiana kwalifikacji skargi — 
Dopuszczalność — Zawieszenie płatności — Termin przekazania sprawozdania z audytu — 

Rozpowszechnianie informacji osobom trzecim]

(2015/C 127/29)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Rose Vision, SL (Seseña, Hiszpania) i Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Hiszpania) (przedstawiciele: 
adwokaci M. Muñiz Bernuy i A. Alonso Villa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i A. Sauka, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów 
J. Rivasa Andrésa i X.M. Garcíę Garcíę)

Przedmiot

Z jednej strony żądanie stwierdzenia nieważności pisma Komisji o zawieszeniu płatności w ramach umowy o dotację 
nr 246910 dotyczącej projektu FutureNEM oraz sprawozdania z audytu 11 INFS 025, na którym Komisja oparła się w celu 
wydania wspomnianego aktu, a z drugiej strony żądanie naprawienia wyrządzonej zachowaniem Komisji szkody, jaką mieli 
ponieść skarżący, w kwocie 5 854 264 EUR, bez uszczerbku dla szkód, jakie mogą być oszacowane w niniejszym 
postępowaniu oraz narosłych odsetek.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Rose Vision, SL i Julián Seseña zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 178 z 22.6.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – Bayer Intellectual Property/OHIM – Interhygiene 
(INTERFACE)

(Sprawa T-227/13) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego 
wspólnotowego znaku towarowego INTERFACE — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy 
Interfog — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 

Identyczność towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE nr 207/ 
2009)

(2015/C 127/30)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci E. Armijo 
Chávarri i A. Sanz Cerralbo)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo A. Schifko, następnie D. Walicka, pełnomocnicy)
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