
Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CV, CW i CY zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 305 z 9.9.2019.

Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – CZ i in. / ESDZ

(Sprawa T-496/19) (1)

[Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Współczynnik korygujący – Ryczałtowy zwrot 
kosztów – Koszty mieszkania – Obowiązek uzasadnienia – Obowiązek dbałości – Równoważność siły 

nabywczej – Równość traktowania]

(2020/C 209/36)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CZ, DB, DC, DD (przedstawiciel: adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i R. Spac, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 270 TFUE skarga o stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji ESDZ, w której jej organ 
powołujący i organ upoważniony do zawierania umów ESDZ oddalił wniosek skarżących zmierzający w istocie do 
podwyższenia, w stosownym razie z mocą wsteczną, współczynnika korygującego mającego zastosowanie w miejscu ich 
zatrudnienia, w tym przypadku w Paryżu.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CZ, DB, DC, DD zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 305 z 9.9.2019.

Postanowienie Sądu z dnia 27 kwietnia 2020 r. – Axactor / EUIPO – Axa (AXACTOR)

(Sprawa T-594/19) (1)

[Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – 
Umorzenie postępowania]

(2020/C 209/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Axactor SE (Oslo, Norwegia) (przedstawiciele: D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Axa SA (Paryż, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat P. Martini-Berthon)
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Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 czerwca 2019 r. (sprawa R 479/2018-4) dotyczącą 
postępowania w sprawie sprzeciwu między Axa SA a Axactor SE.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Axactor SE i Axa SA pokrywają własne koszty, jak również każda z nich połowę kosztów poniesionych przez Urząd 
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

(1) Dz.U. C 363 z 28.10.2019.

Postanowienie Sądu z dnia 30 kwietnia 2020 r. – ArcelorMittal Bremen/Komisja

(Sprawa T-623/19) (1)

[Skarga na bezczynność – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych – Decyzja 2011/278/UE – Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału 

bezpłatnych uprawnień do emisji – Zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień dotyczące Niemiec 
w odniesieniu do lat 2013-2020 – Znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych – Następcza 

bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

(2020/C 209/38)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brema, Niemcy) (przedstawiciele: S. Altenschmidt i L. Buschmann, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-F. Brakeland i A. Becker, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 265 TFUE żądanie stwierdzenia, że Komisja w bezprawny sposób nie wydała decyzji w przedmiocie łącznej 
rocznej liczby uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które należy przydzielić bezpłatnie ze względu na znaczące 
zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie dotyczącym podinstalacji skarżącej ze wskaźnikiem emisyjności dla produktu 
dla ciekłego metalu i, tytułem ewentualnym, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej 
wezwania skarżącej do działania w dniu 1 lipca 2019 r., która miała zostać podjęta przez Komisję w dniu 19 lipca 2019 r.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi należy umorzyć.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 363 z 28.10.2019
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