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bepaling van de verordening genoemde gevallen is; ook is er
volgens haar in casu geen sprake van enige bestemmingswijziging. Voorts voert zij aan:
—

bevoegdheidsoverschrijding wegens verdraaiing van de
feiten, aangezien de intrekking van de communautaire
bijdrage in de bestreden beschikking niet op enige
rechtsgrondslag is gebaseerd, en hoe dan ook niet is
voldaan aan de feitelijke voorwaarden voor een eventuele
rechtvaardiging van deze intrekking;

—

het ontbreken van een motivering ten aanzien van een
wezenlijk punt van de onderhavige zaak, aangezien de
Commissie onregelmatigheden en problemen in het
financiële beheer van het bouwproject heeft vastgesteld,
die voor de intrekking van de communautaire bijdrage
echter niet ter zake deden.

(2003/C 101/86)
(Procestaal: Italiaans)

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 20 februari 2003 beroep ingesteld tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen door Regio
Sicilië, vertegenwoordigd door G. Aiello, advocaat (Avvocatura
dello Stato).

(1 ) PB L 193 van 31.7.1993, blz. 20.

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—

—

nietig te verklaren beschikking C(2002) 4905 van de
Commissie van 11 december 2002 betreffende de intrekking van de bijdrage van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan een investering van
minstens 15 miljoen ECU in infrastructuurwerken in
Italië (regio Sicilië), en de terugvordering van het door de
Commissie in het kader van deze bijdrage betaalde
voorschot;

Beroep, op 18 februari 2003 ingesteld door Irwin Industrial Tool Company tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen)
(Zaak T-61/03)

de Commissie te verwijzen in de kosten.

(2003/C 101/87)
Middelen en voornaamste argumenten

Met het onderhavige beroep wordt opgekomen tegen de
intrekking van de bijdrage van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) van 94 940 620 056 ITL voor
de aanleg van een stuwmeer door de bouw van een dam in de
Gibbesi-rivier. Het stuwmeer moet een betrouwbare watervoorziening verzekeren voor het in de gemeente Licata geplande industriegebied, en een betere irrigatie van een terrein van
ongeveer duizend hectare mogelijk maken.

(Procestaal: Engels)

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 18 februari 2003 beroep ingesteld tegen het
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,
tekeningen en modellen) door Irwin Industrial Tool Company,
te Hoffman Estates (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door G. Farrington, advocaat.
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

Tot staving van haar vorderingen voert Regione Siciliana
schending aan van artikel 24 van verordening (EEG) nr. 4253/
88, zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2082/93 van de
Raad van 20 juli 1993 houdende wijziging van verordening
(EEG) nr. 4253/88 tot vaststelling van toepassingsbepalingen
van verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de
coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden
Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met
die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande
financieringsinstrumenten anderzijds ( 1), voorzover in de beschikking betreffende intrekking van de bijdrage wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de bestemming van het
bouwwerk is gewijzigd, hetgeen niet een van de in deze

—

de beslissing van verweerders derde kamer van beroep
van 20 november 2002 te vernietigen; en

—

verweerder te gelasten, de aanvraag naar de onderzoeksafdeling terug te wijzen voor een nieuw onderzoek van
gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1760867 en/of verweerder te gelasten, de aanvraag naar de kamer van beroep te
verwijzen voor beoordeling van het beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG)
nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, hetgeen de
kamer van beroep weigerde in het oorspronkelijke beroep.

