
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. 
Geroulakos, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Gilli Srl (Mediolan, Włochy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 
maja 2010 r. (sprawa R 832/2008-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Gilli Srl a Abercrombie & Fitch 
Europe SA. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Strona skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez stronę pozwaną. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Comunidad Autónoma de Galicia przeciwko Komisji 

(Sprawa T-520/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji 
wynikające ze zobowiązania do świadczenia usługi publicznej 
w zakresie wytwarzania pewnych ilości energii elektrycznej z 
rodzimego węgla i ustanowienie na ich rzecz mechanizmu 
priorytetowego wykorzystywania — Decyzja o niewnoszeniu 
zastrzeżeń — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus 
boni juris — Brak pilnego charakteru — Wyważenie 

wchodzących w grę interesów) 

(2011/C 113/28) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de 
Compostela, Hiszpania) (przedstawiciele: S. Martínez Lage, H. 
Brokelmann i A. Rincón García Loygorri, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający zasad
niczo na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 
4499 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa 

N 178/2010 zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych związa
nych z mechanizmem priorytetowego wykorzystywania na 
rzecz elektrowni używających rodzimego węgla. 

Sentencja 

1) Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. i Federación Nacional de 
Empresarios de Minas de Carbón zostają dopuszczone do sprawy 
w charakterze interwenientów popierających żądania Komisji Euro
pejskiej. 

2) Sekretarz Sądu zapewni doręczenie odpisów wszystkich pism proce
sowych stronom wskazanym w pkt 1 niniejszej sentencji. 

3) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. 

4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 lutego 2011 r. — 
Nencini przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-560/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Poseł 
do Parlamentu Europejskiego — Zwrot dodatków wypłaco
nych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia asystentów parla
mentarnych i kosztów podróży — Wniosek o zawieszenie 

wykonania — Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 113/29) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello, 
Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Bertini) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. 
Lorenz, A. Caiola i D. Moore, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie zawieszenia wykonania kilku decyzji Parlamentu Euro
pejskiego zarządzających zwrot dodatków parlamentarnych, 
które miały zostać nienależnie pobrane. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie.
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