
Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — MAF 
przeciwko EIOPA 

(Sprawa T-23/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — System językowy — 
Opublikowanie przez EIOPA na stronie Internetowej 
dokumentów podlegających konsultacji wyłącznie w języku 
angielskim — Akty niepodlegające zaskarżeniu — 

Niedopuszczalność) 

(2014/C 45/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mutuelle des architectes français assurances 
(MAF) (Paryż, Francja) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, 
J.N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas, avocats) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych (przedstawiciele: J. 
Stuyck i A.M. Vandromme, avocats) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, rzekomej 
decyzji EIOPA o opublikowaniu na stronie Internetowej infor
macji, a konkretniej, informacji o wszczęciu konsultacji publicz
nych wyłącznie w języku angielskim, a po drugie, rzekomej 
decyzji dyrektora EIOPA z dnia 16 stycznia 2012 r. oddalającej 
wniosek MAF o wycofanie pierwszej rzekomej decyzji i o opub
likowanie ww. dokumentów, jak również wszystkich informacji 
na stronie Internetowej EIOPA we wszystkich językach urzędo
wych Unii europejskiej. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Mutuelle des architectes français assurances (MAF) pokrywa koszty 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 98 z 31.3.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 26 listopada 2013 r. — Pips 
przeciwko OHIM — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA 

OLIVER) 

(Sprawa T-38/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie 
sprzeciwu — Umorzenie postępowania) 

(2014/C 45/51) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pips BV(Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: 
adwokat J. van der Berg) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG 
(Rottendorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Körber i D. 
Kämper) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 
października 2011 r. (sprawa R 2420/2010-1) dotyczącą postę
powania w sprawie sprzeciwu między s.Oliver Bernd Freier 
GmbH & Co. KG a Pips BV. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone. 

2) Strona skarżąca pokrywa swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez stronę pozwaną. Interwenient pokrywa swoje własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 24.3.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — Wirtgen 
przeciwko OHIM (Kształt imaka nożowego) 

(Sprawa T-179/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji — 
Wycofanie zgłoszenia do rejestracji — Umorzenie 

postępowania) 

(2014/C 45/52) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Wirtgen GmbH (Windhagen, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokat S. Jackermeier) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
lutego 2012 r. (sprawa R 1923/2011-4) dotyczącą rejestracji 
trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego kształt 
imaka nożowego jako wspólnotowego znaku towarowego.
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Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2013 r. — von 
Storch i in. przeciwko EBC 

(Sprawa T-492/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzje przyjęte przez 
EBC — Cechy techniczne transakcji pieniężnych papierów 
wartościowych systemu Euro — Środki zapewnienia zabezpie
czeń — Środki tymczasowe dotyczące operacji refinansujących 
systemu Euro i kwalifikowania zabezpieczeń — Brak 

bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność) 

(2014/C 45/53) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Sven von Storch (Berlin, Niemcy) i 5 216 pozos
tałych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku do 
postanowienia (przedstawiciele: adwokaci M. Kerber i B. von 
Storch) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: C. 
Kroppenstedt i G. Gruber, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata H.-G. Kamanna) 

Przedmiot 

Tytułem żądania głównego stwierdzenie nieważności, po pierw
sze, decyzji EBC z dnia 6 września 2012 r. dotyczącej pewnej 
liczby cech technicznych transakcji pieniężnych papierów 
wartościowych systemu Euro na rynkach wtórnych dla obligacji 
państwowych oraz po drugie decyzji EBC z dnia 6 września 
2012 r. dotyczącej dodatkowych środków zapewnienia zabez
pieczeń dla partnerów handlowych celem udostępnienia im 
operacji zasilających w płynność systemu Euro oraz, tytułem 
żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności wytycznych 
zmieniających wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych 
tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących 
Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2012/23) 
(Dz.U. L 284, s. 14) 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Sven von Storch i pozostałych 5 216 skarżących, których nazwiska 
figurują w załączniku do postanowienia, pokrywają swoje własne 
koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny 
(EBC). 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 2.2.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 19 grudnia 2013 r. — da Silva 
Tenreiro przeciwko Komisji 

(Sprawa T-32/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Nabór — 
Ogłoszenie o naborze — Powołanie na stanowisko dyrektora 
w dyrekcji A ds. wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
cywilnych dyrekcji generalnej Komisji ds. sprawiedliwości — 
Odrzucenie kandydatury skarżącego — Powołanie innego 
kandydata — Nadużycie władzy — Odwołanie w części 
oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne) 

(2014/C 45/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis i D. de Abreu 
Caldas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i 
C. Ehrbar, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (trzecia izba) z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie 
F-120/11 da Silva Tenreiro przeciwko Komisji (dotychczas 
nieopublikowany w Zbiorze), zmierzające do uchylenia tego 
wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone 

2) Mario Paulo da Silva Tenreiro pokrywa swoje własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszym postępo
waniu. 

( 1 ) Dz.U. C 86 z 23.3.2013
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