
Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lutego 2015 r. (sprawa R 46/2014-1) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Mortons The Restaurant a Morton’s of Chicago.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Morton’s of Chicago, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 228 z 13. 7. 2015.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. – Agria Polska i in./Komisja

(Sprawa T-480/15) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek 
dystrybucji środków ochrony roślin — Decyzja o odrzuceniu skargi do Komisji — Domniemane 
antykonkurencyjne zachowanie producentów i dystrybutorów — Uzgodnione lub skoordynowane 

składanie przez producentów i dystrybutorów skarg do organów administracyjnych i organów ścigania — 
Składanie doniesień o domniemanych naruszeniach obowiązujących uregulowań przez importerów 

równoległych — Kontrole administracyjne przeprowadzone następnie przez organy administracyjne — 
Nałożenie przez organy krajowe sankcji administracyjnych i karnych na importerów równoległych — 
Zrównanie składania zawiadomień przez producentów i dystrybutorów ze złośliwymi działaniami lub 
nadużywaniem postępowań administracyjnych — Brak interesu Unii — Prawo do skutecznej ochrony 

sądowej)

(2017/C 221/24)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Agria Polska sp. z o.o. (Sosnowiec, Polska), Agria Chemicals Poland sp. z o.o. (Sosnowiec), Star Agro 
Analyse und Handels GmbH (Allerheiligen bei Wildon, Austria) i Agria Beteiligungsgesellschaft mbH (Allerheiligen bei 
Wildon) (przedstawiciele: S. Dudzik, radca prawny, i J. Budzik, adwokat, następnie P. Graczyk, adwokat, i W. Rocławski, 
radca prawny)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Szczodrowski, A. Dawes i J. Norris-Usher, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparty na art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2015) 4284 final z dnia 19 czerwca 
2015 r. [sprawa AT.39864 – BASF (dawniej AGRIA i in./BASF i in.)], odrzucającej skargę złożoną do tej instytucji przez 
skarżące, dotyczącą naruszeń art. 101 lub 102 TFUE, jakich ich zdaniem miało się głównie dopuścić 13 przedsiębiorstw 
będących producentami i dystrybutorami środków ochrony roślin, z pomocą lub za pośrednictwem czterech organizacji 
zawodowych i kancelarii prawnej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH i Agria Beteiligungsgesellschaft 
mbH zostają obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 337 z 12.10.2015.
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