
Sentencja 

1) E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico SA i Federa
ción Nacional de Empresarios de Minas de Carbón zostają dopusz
czone do sprawy w charakterze interwenientów popierających 
żądania Komisji Europejskiej. 

2) Postanowienie prezesa Sądu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
T-486/10 R Iberdrola przeciwko Komisji (niepublikowane w 
Zbiorze) zostaje uchylone. 

3) Iberdroli, Komisji oraz Królestwu Hiszpanii zostanie wyznaczony 
termin na żądanie, aby niektóre poufne materiały akt, jak również 
niniejszego postanowienia nie zostały przekazane stronom wymie
nionym w pkt 1 niniejszej sentencji oraz na przedstawienie w celu 
tego doręczenia jawnej wersji akt sprawy i niniejszego postano
wienia. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Endesa i Endesa Generación przeciwko Komisji 

(Sprawa T-490/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji 
ponoszone przez niektóre elektrownie wynikające ze zobowią
zania do świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwa
rzania pewnych ilości energii elektrycznej z rodzimego węgla 
i ustanowienie na ich rzecz mechanizmu priorytetowego wyko
rzystywania — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — 
Brak pilnego charakteru — Wyważenie wchodzących w grę 

interesów) 

(2011/C 152/42) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Endesa, SA (Madryt, Hiszpania); oraz Endesa 
Generación, SA (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciel: M. Merola, 
adwokat) 

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

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: J. M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik) 

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) E.ON Generación, S.L., Hidroeléctrica del Cantábrico, SA i Fede
ración Nacional de Empresarios de Minas de Carbón zostają 
dopuszczone do sprawy w charakterze interwenientów popierających 
żądania Komisji Europejskiej. 

2) Postanowienie prezesa Sądu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
T-490/10 R Endesa i Endesa Generación przeciwko Komisji 
(niepublikowane w Zbiorze), zostaje uchylone. 

3) Endesa, SA, i Endesa Generación, SA, Komisji oraz Królestwu 
Hiszpanii zostanie wyznaczony termin na żądanie, aby niektóre 
poufne materiały akt, jak również niniejszego postanowienia nie 
zostały przekazane stronom wymienionym w pkt 1 niniejszej 
sentencji oraz na przedstawienie w celu tego doręczenia jawnej 
wersji akt sprawy i niniejszego postanowienia. 

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

Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2011 r. — Clorox 
przeciwko OHIM — Industrias Alen (CLORALEX) 

(Sprawa T-135/11) 

(2011/C 152/43) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Clorox Company (Oakland, Stany Zjedno
czone Ameryki) (przedstawiciele: S. Malynicz, barrister i A. 
Chaudri, solicitor) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Industrias 
Alen SA de CV (Santa Catarina, Meksyk) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) wydanej w dniu 16 grudnia 2010 
r. w sprawie R 521/2009-4; 

— obciążenie pozwanego i Industrias Alen SA de CV kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Industrias Alen SA de CV 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„CLORALEX” dla towarów należących do klas 3 i 5 — zgło
szenie wspólnotowego znaku towarowego nr 4037371 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: skarżąca
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