
Wyrok Sądu z dnia 5 października 2016 r. – European Children’s Fashion Association i Instituto de 
Economía Pública/EACEA

(Sprawa T-724/14) (1)

[Klauzula arbitrażowa — Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach programu działań „Lifelong 
Learning (2007–2013)” — Projekt „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product 
sector” — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Akt wpisujący się 

w ramy czysto umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany — Niedopuszczalność — Koszty 
niekwalifikowalne — Zwrot wypłaconych kwot — Sprawozdanie z audytu]

(2016/C 419/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: European Children’s Fashion Association (Walencja, Hiszpania) i Instituto de Economía Pública, SL 
(Walencja) (przedstawiciel: adwokat A. Haegeman)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przedstawiciele: H. Monet 
i A. Jaume, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym żądanie oparte na art. 272 TFUE, mające na celu stwierdzenie, że pierwsza skarżąca nie jest zobowiązana 
do zwrotu kwoty, którą EACEA wypłaciła jej z tytułu umowy zawartej w celu realizacji projektu „Brand & Merchandising 
manager for SMEs in the childrens’ product sector”, a tytułem ewentualnym żądanie oparte na art. 263 TFUE, mające na 
celu stwierdzenie nieważności, po pierwsze, wstępnego pisma informacyjnego EACEA z dnia 1 sierpnia 2014 r. 
informującego pierwszą skarżącą, że jest ona zobowiązana do zwrotu kwoty 82 378,81 EUR w wyniku audytu rzeczonego 
projektu, a po drugie, noty obciążeniowej nr 3241401420 wystawionej przez EACEA w dniu 5 sierpnia 2014 r. w celu 
odzyskania powyższej kwoty.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

2) European Children’s Fashion Association i Instituto de Economía Pública, SL zostają obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015.

Wyrok Sądu z dnia 30 września 2016 r. – Trajektna luka Split/Komisja

(Sprawa T-70/15) (1)

(Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE — 
Ustalenie przez organ zarządzający portem w Splicie stawek za usługi portowe w zakresie ruchu 

wewnętrznego na maksymalnym poziomie — Odrzucenie skargi do Komisji — Rozpoznanie sprawy przez 
organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego — Brak interesu Unii)

(2016/C 419/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Trajektna luka Split d.d., (Split, Chorwacja) (przedstawiciele: adwokaci M. Bauer, H.-J. Freund 
i S. Hankiewicz)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, C. Urraca Caviedes, i I. Zaloguin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga wniesiona na podstawie art. 263 TFUE, zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 9236 
final z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczącej odrzucenia skargi do Komisji wniesionej przez skarżącą w przedmiocie 
naruszenia art. 102 TFUE przez organ zarządzający portem w Splicie oraz art. 102 i 106 TFUE przez Republikę Chorwacji 
lub organ zarządzający portem w Splicie (sprawa AT.40199 – port w Splicie)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Trajektna luka Split d.d. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 13.4.2015.

Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY i WAVE TO PAY)

(Sprawy połączone T-129/15 i T-130/15) (1)

[Unijny znak towarowy — Zgłoszenie słownych unijnych znaków towarowych WAVE 2 PAY i WAVE TO 
PAY — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — charakter opisowy — Brak charakteru 

odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — 
Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75rozporządzenia nr 207/2009]

(2016/C 419/48)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Intesa Sanpaolo SpA (Turyn, Włochy) (przedstawiciele: P. Pozzi i F. Cecchi, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: pierwotnie P. Bullock i L. Rampini, 
a następnie L. Rampini, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na dwie decyzje piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 stycznia 2015 r. (sprawy, odpowiednio, R 1857/2014-5 
et R 1864/2014-5) w sprawie dwóch zgłoszeń do rejestracji oznaczeń słownych, odpowiednio, WAVE 2 PAY i WAVE TO 
PAY jako unijne znaki towarowe.

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.

2) Intesa Sanpaolo SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 2.7.2015.
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