
Sentencja

1) Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2012/739/WPZiB z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącej środków 
ograniczających skierowanych przeciwko Syrii i uchylającej decyzję 2011/782/WPZiB zostaje odrzucone jako niedopuszczalne.

2) Stwierdza się nieważność w zakresie, w jakim akty te dotyczą Samira Hassana:

— decyzji wykonawczej Rady 2011/515/WPZiB z dnia 23 sierpnia 2011 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/273/WPZiB 
w sprawie środków ograniczających wobec Syrii;

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 843/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia 
(UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii;

— decyzji Rady 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii i uchylenia decyzji 
2011/273/WPZiB;

— rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją 
w Syrii oraz uchylającego rozporządzenie nr (UE) 442/2011;

— decyzji wykonawczej Rady 2013/185/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/739/WPZiB;

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 363/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 
nr 36/2012;

— decyzji Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii.

3) Skutki decyzji i rozporządzeń, których nieważność stwierdzono, zostają utrzymane wobec S. Hassana do chwili upływu terminu do 
wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.

4) Żądanie odszkodowawcze zostaje oddalone.

5) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez S. Hassana w ramach niniejszego 
postępowania.

6) S. Hassan pokrywa połowę własnych kosztów poniesionych w ramach niniejszego postępowania. Pokrywa on własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Radę w ramach postępowań w przedmiocie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 25 z 28.1.2012.

Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2014 r. – BSH przeciwko OHIM (Wash & Coffee)

(Sprawa T-5/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Wash & 
Coffee — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 
1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 

rozporządzenia nr 207/2009])

(2014/C 292/38)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Biagosch)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel. 
G. Schneider, pełnomocnik)
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Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 listopada 2011 r. (sprawa R 992/2011-4) dotyczącą 
rejestracji oznaczenia słownego Wash & Coffee jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 65 z 3.3.2012.

Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Euroscript – Polska przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-48/12) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług tłumaczenia na język 
polski — Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie umieszczenia skarżącej na pierwszym miejscu na liście 

wybranych oferentów — Zawarcie umowy ramowej o wykonanie głównego zamówienia z innym 
z oferentów — Wniosek o ponowną ocenę — Termin — Zawieszenie postępowania — Przejrzystość — 

Równość traktowania)

(2014/C 292/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Euroscript – Polska Sp. z o.o. (Kraków, Polska) (przedstawiciel: adwokat J.F. Steichen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Darie i P. Biström, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej decyzję z dnia 18 października 
2011 r. w sprawie umieszczenia skarżącej na pierwszym miejscu na liście wybranych oferentów oraz udzielenia jej 
głównego zamówienia w przetargu PL/2011/EU, dotyczącego świadczenia usług tłumaczenia na język polski (Dz.U. 2011/ 
S 56-090361) oraz pomocniczo żądanie stwierdzenia nieważności tego przetargu.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej decyzję z dnia 18 października 
2011 r. w sprawie umieszczenia Euroscript – Polska Sp. z o.o. na pierwszym miejscu na liście wybranych oferentów oraz udzielenia 
jej głównego zamówienia w przetargu PL/2011/EU, dotyczącego świadczenia usług tłumaczenia na język polski (Dz.U. 2011/ 
S 56-090361).
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