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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG 
(Norf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H.J. Krieger) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 
marca 2012 r. (sprawa R 351/2011-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu między Silesia Gerhard Hanke GmbH & 
Co. KG a Anton Hübner GmbH & Co. KG. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Strona skarżąca i interwenient pokrywają własne koszty oraz każde 
z nich połowę kosztów poniesionych przez stronę pozwaną. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 14.7.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2013 r. — 
Conticchio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-358/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury 
i renty — Decyzja dotycząca wyliczenia uprawnień 
emerytalnych — Odwołanie w części w sposób oczywisty 

niedopuszczalne a w części w sposób oczywisty bezzasadne) 

(2013/C 336/50) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Rosella Conticchio (Rzym, Włochy) (przed
stawiciele: R. Giuffrida i A. Tortora, adwokaci) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
kata A. Dal Ferrę) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z 
dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie F-22/11 Conticchio przeciwko 
Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U C 295 z 29.9.2012 r. 

Postanowienie Sądu z dnia 9 września 2013 r. — Planet 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-489/12) ( 1 ) 

(Klauzula arbitrażowa — Szósty program ramowy w dzie
dzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — 
Umowy dotyczące projektów Ontogov, FIT i RACWeb — 
Koszty kwalifikowalne — Brak interesu prawnego — 

Niedopuszczalność) 

(2013/C 336/51) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvou
leftikon Ypiresion (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat V. 
Christianos) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i B. 
Conte, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata S. Drakakakisa) 

Przedmiot 

Skarga na podstawie art. 272 TFUE i art. 340 akapit pierwszy 
TFUE mająca na celu stwierdzenie, z jednej strony, że odmowa 
Komisji uznania za koszty kwalifikowalne niektórych kwot 
wydatkowanych w związku z wykonaniem umów „Ontology 
enabled E-Gov Service Configuration (Ontogov)”, „Fostering 
self-adaptive e-government service improvement using semantic 
technologies (FIT)” i „Risk Assessment for Customs in Western 
Balkans (RACWeb)”, zawartych w ramach szóstego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utwo
rzenia europejskiej przestrzeni badawczej i innowacji 
(2002–2006), stanowi naruszenie przez Komisję jej zobowiązań 
umownych, a z drugiej strony, że kwoty te są kosztami kwali
fikowalnymi i nie muszą zostać zwrócone. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion 
zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 12 września 2013 r. — Yaqub 
przeciwko OHIM — Turcja (ATATURK) 

(Sprawa T-580/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Wyznaczenie nowego przed
stawiciela — Bezczynność strony skarżącej — Umorzenie 

postępowania) 

(2013/C 336/52) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: J. Yaqub (Nottingham, Zjednoczone Królestwo)

PL C 336/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2013


	Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2013 r. — Conticchio przeciwko Komisji  (Sprawa T-358/12 P)
	Postanowienie Sądu z dnia 9 września 2013 r. — Planet przeciwko Komisji  (Sprawa T-489/12)
	Postanowienie Sądu z dnia 12 września 2013 r. — Yaqub przeciwko OHIM — Turcja (ATATURK)  (Sprawa T-580/12)

