
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 września 
2010 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko 

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG 

(Sprawa C-265/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie 
oznaczenia graficznego „α” — Bezwzględne podstawy odmowy 
rejestracji — Charakter odróżniający — Znak towarowy 

tworzony przez pojedynczą literę) 

(2010/C 288/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: BORCO-Marken-Import Matthiesen 
GmbH & Co. KG (przedstawiciel: M. Wolter, Rechtsanwalt) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) z 
dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie T-23/07 Borco–Marken- 
Import Matthiesen przeciwko OHIM (α), w którym Sąd stwier
dził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z 
dnia 30 listopada 2006 r. oddalającej odwołanie od decyzji 
eksperta, na mocy której odmówiono rejestracji oznaczenia 
graficznego „α” jako wspólnotowego znaku towarowego dla 
towarów należących do klasy 33 — Charakter odróżniający 
znaku towarowego tworzonego przez pojedynczą literę 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 233 z 26.9.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 9 czerwca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Schneider Electric SA, 

Republice Federalnej Niemiec i Republice Francuskiej 

(Sprawa C-440/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Uchylenie zaskarżonego wyroku w części — 
Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w 
sprawie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — 

Ocena szkody) 

(2010/C 288/20) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. 
Petite, F. Arbault, T. Christoforou, R. Lyal i C-F Durand, pełno
mocnicy) 

Druga strona postępowania: Schneider Electric SA (przedstawiciele: 
M. Pittie i A. Winckler, adwokaci), Republika Federalna Niemiec, 
Republika Francuska 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w 
powiększonym składzie) wydanego w dniu 11 lipca 2007 r. w 
sprawie T-351/03 Schneider Electric SA przeciwko Komisji, w 
którym Sąd nakazał Komisji Europejskiej naprawić szkodę 
Schneider Electric z jednej strony związaną z kosztami ponie
sionymi przez Schneider Electric w celu uczestniczenia we 
wznowionym postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji, 
jakie przeprowadzono po ogłoszeniu wyroków Sądu z dnia 
22 października 2002 r. w sprawach połączonych T-310/01 i 
T-77/02 Schneider Electric przeciwko Komisji, a z drugiej 
strony związaną z kwotą obniżki ceny sprzedaży Legrand 
S.A., którą Schneider Electric musiała zastosować wobec 
nabywcy w zamian za przeniesienie terminu faktycznej reali
zacji sprzedaży Legrand na dzień 10 grudnia 2002 r. — Prze
słanki odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty — Pojęcie 
naruszenia, szkody i bezpośredniego związku pomiędzy popeł
nionym naruszeniem a powstałą szkodą — „Wystarczająco 
istotne” naruszenie prawa wspólnotowego w postępowaniu w 
sprawie kontroli zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem 

Sentencja 

1) Wysokość podlegającej naprawieniu szkody, wymieniona w pkt 3 
sentencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europej
skich z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-440/07 P Komisja 
przeciwko Schneider Electric (dotychczas nieopublikowanego w 
Zbiorze) zostaje ustalona na kwotę 50 000 EUR.
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2) Żądanie Schneider Electric SA dotyczące zasądzenia kosztów postę
powania zostaje oddalone. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.1.2008. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 
2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Corte d'appello di Roma 
— Włochy) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi 
(C-287/09) przeciwko Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) 

(Sprawy połączone C-286/09 i C-287/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
przed Trybunałem — Urzędnicy — Emerytura — Kumulacja 
okresów ubezpieczeniowych — Artykuł 11 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego — Uwzględnienie okresów aktyw
ności zawodowej w ramach Wspólnot Europejskich — 

Artykuł 10 WE) 

(2010/C 288/21) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte d'appello di Roma. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi 
(C-287/09) 

Strona pozwana: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte d'appello di Roma — Wykładnia rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow
ników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie — Wykładnia art. 17, 39 i 42 WE — Świadczenia 
w razie starości — Sumowanie okresów ubezpieczeniowych — 
Nieuwzględnienie okresu przynależności do wspólnego systemu 
ubezpieczenia chorobowego Wspólnot Europejskich 

Sentencja 

Wykładni art. 10 WE w związku z Regulaminem pracowniczym 
urzędników Wspólnot Europejskich należy dokonywać w ten sposób, 

że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które nie zezwala na 
uwzględnienie lat pracy przepracownaych przez obywatela Unii w 
służbie instytucji Unii, takiej jak Komisja Wspólnot Europejskich lub 
organu Unii, takiego jak Komitet Społeczno-Ekonomiczny dla celów 
nabycia prawa do emerytury w ramach systemu krajowego, niezależnie 
od tego czy chodzi o wcześniejszą czy zwykłą emeryturę zainteresowa
nego. 

( 1 ) Dz.U. C 233 z 26.9.2009. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 czerwca 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság 
Gazdasági Kollégiuma — Republika Węgierska) — RANI 
Slovakia s.r.o. przeciwko Hankook Tire Magyarország Kft. 

(Sprawa C-298/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Przystąpienie do Unii Europejskiej — Swoboda świad
czenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Oddelegowanie 
pracowników w ramach świadczenia usług — Przedsiębior
stwo pracy tymczasowej — Wymóg posiadania siedziby na 
terytorium państwa członkowskiego, w którym usługa jest 

świadczona) 

(2010/C 288/22) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: RANI Slovakia s.r.o. 

Strona pozwana: Hankook Tire Magyarország Kft. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Fővárosi Bíróság — Wykładnia art. 3 lit. c) WE, art. 49, 52 i 
54 WE, oraz dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18, s. 1) 
— Uregulowanie krajowe ograniczające prowadzenie działal
ności jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej jedynie do 
przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium krajowym
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