
Przedmiot 

Skarga na decyzję R 708/2010-4 Czwartej Izby Odwoławczej 
(OHIM) z dnia 21 września 2010 r. wydana w postępowaniu w 
przedmiocie sprzeciwu pomiędzy Janssen-Cilag GmbH a Kessel 
Marketing & Vertriebs GmbH 

Sentencja 

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory)(OHIM) z dnia 21 września 2010 r. (sprawa 
R 708/2010-4). 

2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Kessel 
Marketing & Vertriebs GmbH. 

3) Janssen-Cilag GmbH pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011 

Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — Europol 
przeciwko Kalmárowi 

(Sprawa T-455/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Personel Europolu — 
Umowa na czas określony — Zwolnienie — Obowiązek 
uzasadnienia — Prawo do obrony — Odszkodowanie 

pieniężne) 

(2013/C 377/27) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Europejski Urząd Policji (Europol) (przed
stawiciele: D. Neumann, D. El Khoury i J. Arnould, pełnomoc
nicy, wspomagani przez adwokatów D. Waelbroecka i 
E. Antypas) 

Druga strona postępowania: Andreas Kalmár (Wiedeń, Austria) 
(przedstawiciel: adwokat D. Coppens) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu częściowe uchylenie wyroku Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 
26 maja 2011 r. w sprawie F-83/09 Kalmár przeciwko 
Europolowi. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Europejski Urząd Policji (Europol) pokrywa własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Andreasa Kalmára w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 290 z 1.10.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — ICdA i in. 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-456/11) ( 1 ) 

(REACH — Środki przejściowe dotyczące ograniczeń mających 
zastosowanie do wytwarzania, wprowadzania do obrotu i 
stosowania kadmu i jego związków — Załącznik XVII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 — Ograniczenia w stoso
waniu barwników kadmowych w tworzywach sztucznych — 

Oczywisty błąd w ustaleniach — Ocena zagrożenia) 

(2013/C 377/28) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: International Cadmium Association (ICdA) (Bru
ksela, Belgia); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, 
Zjednoczone Królestwo); i James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) 
(przedstawiciele: początkowo K. van Maldegem i R. Cana, adwo
kaci, a następnie R. Cana) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo P. Oliver i E. Manhaeve, pełnomocnicy, wspierani przez 
K. Sawyer, barrister, a następnie P. Oliver i E. Manhaeve) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności części rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniają
cego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w 
odniesieniu do załącznika XVII (kadm) (Dz.U. L 134, s. 2) w 
zakresie, w jakim wprowadza ono ograniczenia wykorzysty
wania kadmu w tworzywach sztucznych innych niż te, w 
stosunku do których owo stosowanie było ograniczone przed 
przyjęciem rozporządzenia nr 494/2011. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniającego rozporzą
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ogra
niczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącz
nika XVII (kadm) w zakresie, w jakim dotyczy ono stosowania 
oranżu selenosiarczku kadmu (nr CAS 1256-57-4), czerwieni 
selenosiarczku kadmu (nr CAS 58339-34-7) i siarczku cynkowo 
kadmowego (nr CAS 8048-07-5) w mieszaninach i wyrobach 
wytwarzanych z syntetycznych polimerów organicznych innych 
niż te, w stosunku do których owo stosowanie było ograniczone 
przed przyjęciem rozporządzenia nr 494/2011. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska pokrywa 90 % kosztów własnych i 90 % 
kosztów poniesionych przez International Cadmium Association 
(ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd i James M Brown Ltd.
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