
3) Skarga w sprawie F-48/10 zostaje oddalona w zakresie, w jakim opiera się ona na zarzucie dotyczącym braku kompetencji komitetu 
rozpoznającego zażalenia oraz niezgodności z prawem art. 4 decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 
2004 r. o wykonywaniu uprawnień, które Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej powierza organowi powołującemu 
oraz uprawnień, które Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej powierzają organowi upoważnionemu do 
zawierania umów.

4) Jeżeli chodzi o koszty związanie z postępowaniem w niniejszej instancji, Z pokrywa trzy czwarte kosztów poniesionych przez 
Trybunał Sprawiedliwości oraz trzy czwarte własnych kosztów, a Trybunał Sprawiedliwości pokrywa jedna czwartą swoich własnych 
kosztów oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez Z.

(1) Dz.U. C 233 z 10.8.2013.

Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2015 r. – SACE i Sace BT/Komisja

(Sprawa T-305/13) (1)

(Pomoc państwa — Ubezpieczenie kredytów eksportowych — Pokrycie reasekuracyjne udzielone przez 
przedsiębiorstwo publiczne swej spółce zależnej — Wkłady kapitałowe mające pokryć straty spółki 

zależnej — Pojęcie pomocy państwa — Możliwość przypisania państwu — Kryterium inwestora 
prywatnego — Obowiązek uzasadnienia)

(2015/C 262/23)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) (Rzym, Włochy); i Sace BT SpA (Rzym) 
(przedstawiciele: M. Siragusa i G. Rizza, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Conte, D. Grespan i K. Walkerová, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany 
przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2014/525/UE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie środków SA.23425 
(11/C) (ex NN 41/10) wdrożonych przez Włochy w 2004 i 2009 r. na rzecz SACE BT S.p.A. (Dz.U. 2014, L 239, s. 24)

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2 akapit drugi decyzji Komisji 2014/525/UE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie środków 
SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) wdrożonych przez Włochy w 2004 i 2009 r. na rzecz SACE BT S.p.A.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) i Sace BT ponoszą własne koszty, w tym również te związane z postępowaniem 
w przedmiocie środka tymczasowego.
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4) Komisja Europejska ponosi własne koszty, w tym również te związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.

5) Republika Włoska ponosi własne koszty, w tym również te związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 207 z 20.7.2013.

Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2015 r. – Silicium España Laboratorios/OHIM – LLR-G5 (LLRG5)

(Sprawa T-306/13) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny 
wspólnotowy znak towarowy LLRG5 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Zła wiara 

właściciela wspólnotowego znaku towarowego — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/ 
2009]

(2015/C 262/24)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Silicium España Laboratorios, SL (Tarragona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat C. Sueiras Villalobos)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: LLR-G5 Ltd (Castelbar, Irlandia) 
(przedstawiciele: adwokaci A. von Mühlendahl i H. Hartwig)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 marca 2013 r. (sprawa R 383/2012-1) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy LLR-G5 a Silicium España Laboratorios, SL.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Kosztami zostaje obciążona Silicium España Laboratorios, SL.

(1) Dz.U. C 226 z 3.8.2013.

Wyrok Sądu z dnia 24 czerwca 2015 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-527/13) (1)

(Pomoc państwa — Opłata wyrównawcza od mleka — Pomoc przyznana przez Włochy producentom 
mleka — System pomocy związany ze zwrotem opłaty wyrównawczej od mleka — Decyzja warunkowa — 

Nieprzestrzeganie warunku pozwalającego na uznanie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym — 
Pomoc de minimis — Pomoc istniejąca — Nowa pomoc — Zmiana pomocy istniejącej — Postępowanie 

w sprawie kontroli pomocy państwa — Obowiązek uzasadnienia — Ciężar dowodu)

(2015/C 262/25)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów S. Fiorentina 
i oraz P. Grassa)
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