
Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2017 r. – Nausicaa Anadyomène i Banque d’escompte/EBC

(Sprawa T-749/15) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki 
centralne — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Program zakupu papierów 

wartościowych — Umowa w sprawie wymiany papierów wartościowych wyłącznie na rzecz banków 
centralnych Eurosystemu — Udział sektora prywatnego — Klauzule wspólnego działania — Wsparcie 

jakości kredytowej w formie programu odkupu w celu podniesienia jakości papierów wartościowych jako 
gwarancji — Wierzyciele prywatni — Banki komercyjne — Wystarczająco istotne naruszenie normy 

prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania)

(2017/C 070/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nausicaa Anadyomène SAS (Paryż, Francja) i Banque d’escompte (Paryż) (przedstawiciele: S. Rodrigues 
i A. Tymen, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: O. Heinz, G. Varhelyi oraz F. von Lindeiner, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokata, H.G. Kamanna)

Przedmiot

Żądnie wniesione na podstawie art. 268 TFUE o zasądzenie odszkodowania za szkodę jaką miałyby ponieść skarżące 
w szczególności w wyniku przyjęcia decyzji EBC 2012/153/UE z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania 
rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty 
Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (EBC/2012/3) (Dz.U. 2012, L 77, s. 19), a także innych 
środków EBC związanych z restrukturyzacją greckiego długu publicznego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Nausicaa Anadyomène SAS i Banque d’escompte zostają obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 68 z 22.2.2016.

Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2017 r. – Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED 
SOLUTIONS.)

(Sprawa T-96/16) (1)

[Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego STRONG 
BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru 

odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

(2017/C 070/27)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Solenis Technologies LP (Wilmington, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat A. Sanz Cerralbo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Fischer i A. Kusturovic, 
pełnomocnicy)
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