
Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Actega Terra GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 46 z 9.2.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2015 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-809/14) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — System językowy — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora 
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii — Wymagania językowe zawarte w internetowym wzorze 

prezentacji kandydatur — Rzekoma rozbieżność z ogłoszeniem o naborze na stanowisko opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym — Pismo przesłane przez Komisję w następstwie zamknięcia procedury 

zgłaszania kandydatur — Niedopuszczalność)

(2016/C 038/74)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato dello 
Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności rzekomej decyzji Komisji zawartej w piśmie dyrektora generalnego dyrekcji generalnej 
ds. zasobów ludzkich i bezpieczeństwa Komisji z dnia 2 października 2014 r., skierowanym do dyrektora generalnego ds. 
Unii Europejskiej ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Włoskiej.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Republika Włoska pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 46 z 9.2.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2015 r. – Banco Espírito Santo/Komisja

(Sprawa T-814/14) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze portugalskie 
w ramach rozwiązania instytucji finansowej Banco Espírito Santo, SA — Stworzenie instytucji 

pomostowej — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Zobowiązania przyjęte przez władze portugalskie — 
Sprawowana przez pełnomocnika kontrola przestrzegania tych zobowiązań — Wynagrodzenie tego 

pełnomocnika przez bank bilansujący dług — Żądanie częściowego stwierdzenia nieważności — 
Niedopuszczalność)

(2016/C 038/75)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Banco Espírito Santo, SA (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: M. Gorjão-Henriques i L. Bordalo e Sá, 
adwokaci)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, M. França i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności pkt 9 i 18 załącznika II do decyzji Komisji C (2014) 5682 wersja ostateczna z dnia 
3 sierpnia 2014 r. w sprawie niepodnoszenia zastrzeżeń wobec pomocy państwa SA.39250 (2014/N), zgłoszonej przez 
Portugalię i dotyczącej rozwiązania Banco Espírito Santo SA w zakresie, w jakim Komisja nakłada w nich na skarżącą 
obowiązek pokrywania wynagrodzenia i innych kosztów pełnomocnika, któremu zostało powierzone zadanie czuwania 
nad przestrzeganiem zobowiązań przyjętych przez Republikę Portugalską czy też punkty te mogą być interpretowane w ten 
sposób, że Komisja nakłada w nich na skarżącą taki obowiązek.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Postępowanie w przedmiocie złożonego przez Republikę Portugalską wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze 
interwenienta zostaje umorzone.

3) Banco Espírito Santo, SA pokrywa swe koszty oraz te poniesione przez Komisję Europejską.

4) Banco Espírito Santo, SA, Komisja Europejska i Republika Portugalska pokrywają swe koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie 
do udziału w sprawie w charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 118 z 13.4.2015

Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2015 r. – August Brötje/OHIM (HydroComfort)

(Sprawa T-845/14) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego 
HydroComfort — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 

lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

(2016/C 038/76)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: August Brötje GmbH (Rastede, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Pietzcker i C. Spintig)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
W. Schramek, D. Walicka i A. Schifko, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 października 2014 r. (sprawa R 1302/2014-5) dotyczącą 
rejestracji oznaczenia słownego HydroComfort jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
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