
Postanowienie Sądu z dnia 23 listopada 2015 r. – EREF/Komisja

(Sprawa T-694/14) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią w latach 2014-2020 — Stowarzyszenie — Brak bezpośredniego oddziaływania na 

członków — Niedopuszczalność)

(2016/C 038/72)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: European Renewable Energies Federation (EREF) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: U. Prall, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, K. Herrmann i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności komunikatu Komisji z dnia 28 czerwca 2014 r. zatytułowanego „Wytyczne w sprawie 
pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020” (Dz.U. C 200, s. 1), w zakresie 
w jakim dotyczy on kryteriów oceny zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy na rzecz produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) European Renewable Energies Federation (EREF) zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, również kosztami poniesionymi przez 
Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 409 z 17.11.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 23 listopada 2015 r. – Actega Terra/OHIM – Heidelberger 
Druckmaschinen (FoodSafe)

(Sprawa T-766/14) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny 
wspólnotowy znak towarowy FoodSafe — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter 

opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście pozbawiona 
podstawy prawnej]

(2016/C 038/73)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Actega Terra GmbH (Lehrte, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Onken)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat: I. Lins)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 września 2014 r. (sprawa R 2440/2013-4) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Heidelberger Druckmaschinen AG a Actega Terra GmbH.
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