
Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2009 r. — Sniace, SA 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 

(Sprawa T-238/09) 

(2009/C 193/44) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Sniace, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: F. 
J. Moncholí Fernández, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie niniejszej skargi za złożoną na podstawie art. 230 
WE i za dopuszczalną; 

— stwierdzenie nieważności i bezskuteczności art. 1 decyzji z 
dnia 10 marca 2009 r. w zakresie, w jakim w paragrafie 
drugim uznaje się za sprzeczne ze wspólnym rynkiem nastę
pujące pomoce udzielone przez Hiszpanię na rzecz Sniace: i 
porozumienie zawarte w dniu 8 marca 1996 r. pomiędzy 
Sniace a Tesorería General de la Seguridad Social [Centralną 
Kasą Zabezpieczenia Społecznego] dotyczącego zmiany 
rozłożenia spłaty zadłużenia; ii) wykonanie porozumienia 
podpisanego w dniu 5 listopada 1993 r. pomiędzy Sniace 
a FOGASA, oraz iii) porozumienie zawarte w dniu 31 
października 1995 r. pomiędzy Sniace i FOGASA. 

— stwierdzenie nieważności i bezskuteczności art. 2 i 3 decyzji 
z dnia 10 marca 2009 r., które w akapicie drugim zobo
wiązują Hiszpanię do: 

i) otrzymania od beneficjenta pomocy ich zwrotu wraz z 
odsetkami w sposób niezwłoczny i skuteczny; 

ii) poinformowanie Komisji w terminie dwóch miesięcy o 
całkowitej wysokości kwoty pomocy do zwrotu, przyję
tych i przewidzianych środkach w celu wykonania 
decyzji, przedstawienie dowodów, iż nakazano benefi
cjentom zwrot pomocy; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zaskarżonym aktem jest decyzja Komisji C(2009) 1479 osta
teczna z dnia 10 marca 2009 r. dotycząca środka pomocowego 
nr C5/2000 (wcześniej NN 118/1997) udzielonego przez Hisz
panię stronie skarżącej (SNIACE), zmieniającej decyzję 
1999/395/WE z dnia 28 października 1998 r. W decyzji tej 
uznano za bezprawne i sprzeczne ze wspólnym rynkiem środki 
pomocowe udzielone z Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
[Fuduszu Gwarancji Płac] oraz z Tesorería General de la Segu
ridad Social (TGSS) [Centralnej Kasy Zabezpieczenia Społecz
nego] na rzecz SNIACE, ponieważ porozumienia o spłacie 
zadłużenia podpisane pomiędzy SNIACE i FOGASA oraz poro
zumienie o zmianie rozłożenia spłaty zadłużenia zawarte 

pomiędzy SNIACE i TGSS nie spełniały warunków rynku w 
odniesieniu na zastosowaną stopę odsetkową. ( 1 ) 

W zaskarżonej decyzji uznano za sprzeczne ze wspólnym 
rynkiem środki pomocowe wymienione w drugim zdaniu 
zarzutów i głównych argumentów. 

Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi, po pierwsze, że 
przy ocenie zawartych w niniejszej sprawie porozumień i przyj
mując, że ani FOGASA ani TGSS nie postąpiły w identyczny 
sposób, w jaki zachowałby się prywatny wierzyciel, Komisja w 
sposób nieprawidłowy dokonała wykładni obowiązującego 
uregulowania. Skarżąca twierdzi w tym zakresie, że stanowisko 
pozwanej opiera się a porównaniu pozycji prywatnego wierzy
ciela BANESTO z pozycją FOGASA, i dokonaniu uogólnienia 
polegającego na rozciągnięciu w sposób nieuzasadniony dzia 
łania BANESTO na każdego prywatnego wierzyciela. 

W każdym razie skarżąca twierdzi, że działając jako wierzyciel 
publiczny postąpiłaby w identyczny sposób jak BANESTO. 

SNIACE zarzuca również naruszenie obowiązku uzasadnienia. 
Wskazuje w szczególności, że Komisja w żaden sposób nie 
uzasadnia „niebezpieczeństwa zakłócenia konkurencji”, które 
ma kluczowe znaczenie dla uznania danej pomocy za pomoc 
państwa. 

( 1 ) Zobacz wyroki wydane w sprawach C-342/96 Hiszpania przeciwko 
Komisji (Rec. 1999; s. I-2459), oraz C-525/04 P Hiszpania prze
ciwko Komisji (Zb.Orz 2007; s. I-9947) a także T-36/99 Lentzig AG 
przeciwko Komisji (Rec. 2004; s. II-3597). 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby 
Publicznej wydanego w dniu 31 marca 2009 r. w 
sprawie F-146/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 
wniesione w dniu 16 czerwca 2009 r. przez Luigiego 

Marcuccia 

(Sprawa T-239/09 P) 

(2009/C 193/45) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: G. Cipressa, avvocato) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania wnoszącego odwołanie 

W każdym wypadku: 

— uchylenie w całości i bez żadnego wyjątku zaskarżonego 
postanowienia; 

— stwierdzenie, że skarga w pierwszej instancji, w odniesieniu 
do której zostało wydane zaskarżone postanowienie, była 
całkowicie dopuszczalna w całości i bez żadnego wyjątku.
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Tytułem głównym: 

— uwzględnienie w całości i bez żadnego wyjątku żądań 
przedstawionych w skardze w pierwszej instancji oraz 
obciążenie strony pozwanej wszystkimi kosztami postępo
wania, jaki poniósł wnoszący odwołanie w odniesieniu do 
skargi w obu instancjach. 

Pomocniczo: 

— skierowanie sprawy do Sądu do spraw Służby Publicznej, 
orzekającego w innym składzie, celem ponownego rozpoz
nania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsze odwołanie zostało wniesione od postanowienia Sądu 
do spraw Służby Publicznej (SSP) z dnia 31 marca 2009 r., 
wydanego w sprawie F-146/07. Postanowienie to odrzuciło 
jako częściowo niedopuszczalną i jako częściowo bezzasadną 
skargę mającą za przedmiot stwierdzenie nieważności decyzji 
pozwanej o nienadaniu dalszego biegu wnioskowi wnoszącego 
odwołanie o podjęcie dochodzenia w sprawie przesyłki 
rzekomo zakażonej wąglikiem, której ofiarą stał się rzekomo 
sam wnoszący odwołanie w okresie, gdy był zatrudniony w 
przedstawicielstwie Komisji w Angoli, jak również roszczenie 
o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę ponie
sione w konsekwencji tej decyzji. 

W uzasadnieniu swojego odwołania wnoszący odwołanie 
podnosi istnienie błędów co do prawa wynikających z wielu 
twierdzeń SSP w odniesieniu do niedopuszczalności i bezzasad
nego charakteru żądań, jak również błędne ustalenia w zakresie 
okoliczności faktycznych. 

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2009 r. — Accenture 
Global Services przeciwko OHIM — Silver Creek 

Properties (acsensa) 

(Sprawa T-244/09) 

(2009/C 193/46) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, 
Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat R. Niebel) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Silver 
Creek Properties SA (Panama, Panama) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 20 marca 2009 r. w 
sprawie R 802/2008-2; 

— uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów Urzędu Harmoni
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie B 1019274; 
oraz 

— obciążenie Silver Creek Properties SA kosztami postępo
wania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Silver Creek Properties SA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
„acsensa” dla towarów i usług z klas 9, 35, 36, 38, 33, 41 i 42 

Właściciel znaku lub oznaczenia, 

na które powołano się w sprzeciwie: Strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, 

na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestrowany w Niemczech 
słowny znak towarowy „ACCENTURE” dla towarów i usług z 
klas 9, 16, 35, 36, 37, 41 i 42; zarejestrowany w Niemczech 
graficzny znak towarowy „accenture” dla towarów i usług z klas 
9, 16, 35, 36, 37, 41 i 42; słowny wspólnotowy znak towa
rowy „ACCENTURE” dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 36, 
37, 41 i 42; graficzny wspólnotowy znak towarowy „accenture” 
dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 36, 37, 41 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie stwier
dziła, że w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych nie 
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Naruszenie 
art. 75 i 76 rozporządzenia Rady nr 207/2009, ponieważ Izba 
Odwoławcza niesłusznie nie wzięła pod uwagę okoliczności 
faktycznych przedstawionych przez skarżącego. 

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2009 r. — Shell 
Hellas przeciwko Komisji 

(Sprawa T-245/09) 

(2009/C 193/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas 
AE) (Attica, Grecja) (przedstawiciel: adwokat P. Hubert) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności, w całości lub w części, dorozu
mianej decyzji Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. w 
sprawie odmowy dostępu do dokumentów będących w 
posiadaniu Komisji (nr ref. GESTDEM 6159/2008) i wyciąg
nięcia wszelkich należnych konsekwencji w zakresie dostępu 
skarżącej do wnioskowanych dokumentów;

PL 15.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 193/29


