
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A Bouchagiar i P.-J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i J. Bousin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2014/19/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy państwa nr 
SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz spółek działających w sektorze wyścigów 
(Dz.U. 2014, L 14, s. 17).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) European Gaming and Betting Association (EGBA) i The Remote Gambling Association (RGA) pokrywają własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 212 z 7.7.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 20 kwietnia 2016 r. – Meżdunaroden centyr za izsledwane na 
małcinstwata i kułturnite wzaimodejstwija/Komisja

(Sprawa T-819/14) (1)

[Skarga o stwierdzenie nieważności — Umowa dotycząca pomocy finansowej Unii na rzecz przedsięwzięcia 
mającego na celu poprawę skuteczności aktów prawnych służących zwalczaniu dyskryminacji (projekt 

GendeRace) — Nota obciążeniowa — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Akt wpisujący się w ramy czysto 
umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany — Niedopuszczalność]

(2016/C 222/24)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: Fondacia „Meżdunaroden centyr za izsledwane na małcinstwata i kułturnite wzaimodejstwija” 
(przedstawiciel: Ch. Christew, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Di Paolo oraz V. Sołowiejczyk, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga wniesiona na podstawie art. 263 TFUE i zmierzająca do stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Komisji 
zawartej w piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r., ogłaszającej zakończenie procedury audytu i zawieszenie ściągania 
odszkodowania w ramach umowy o udzielenie dotacji na projekt, a po drugie, załączonej do tego pisma noty 
obciążeniowej wydanej przez Komisję w celu odzyskania kwoty 34 070,16 EUR, która została wypłacona skarżącej 
w ramach wspomnianego projektu.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
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2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 89 z 16.3.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 20 kwietnia 2016 r. – Dima/EUIPO (Kształt pudełka złożonego z dwóch 
otwartych sześcianów)

(Sprawa T-326/15) (1)

[Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego — Kształt 
pudełka złożonego z dwóch otwartych sześcianów — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak 

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

(2016/C 222/25)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Dima Verwaltungs GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Kerkhoff)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: początkowo A. Graul 
i A. Schifko, następnie A. Graul i M. Fischer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 kwietnia 2015 r. (sprawa R 2567/2014-5) dotyczącą 
rejestracji oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt pudełka złożonego z dwóch otwartych sześcianów jako 
unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Dima Verwaltungs GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 328 z 5.10.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 20 kwietnia 2016 r. – Dima/EUIPO (Kształt otwartego pudełka 
sześciennego)

(Sprawa T-383/15) (1)

[Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego — Kształt 
otwartego pudełka sześciennego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru 
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej]

(2016/C 222/26)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Dima Verwaltungs GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Kerkhoff)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)
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