
Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2018 r. – Winkler / Komisja

(Sprawa T-369/17) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Decyzja w sprawie 
ustalenia liczby lat służby uprawniających do emerytury — Rozsądny termin — Prawo do bycia 

wysłuchanym — Pewność prawa — Równość traktowania — Uzasadnione oczekiwania — 
Odpowiedzialność — Szkoda majątkowa)

(2018/C 259/48)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bernd Winkler (Grange, Irlandia) (przedstawiciel: adwokat A. Kässens)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Bohr i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesiony na podstawie art. 270 TFUE wniosek zmierzający do uzyskania, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji 
Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Komisji z dnia 26 września 2016 r., ustalającej liczbę 
lat służby zaliczanych w systemie emerytalnym instytucji Unii Europejskiej, w następstwie wniosku o przeniesienie 
uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącego przed wstąpieniem do służby unijnej, a po drugie, naprawienia szkody, 
którą skarżący poniósł z racji niezgodnego z prawem działania Komisji przy rozpatrywaniu jego wniosku o przeniesienie 
uprawnień.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 249 z 31.7.2017.

Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2018 r. – Fenyves / EUIPO (Blue)

(Sprawa T-375/17) (1)

Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Blue — 
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 
ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie 

art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

(2018/C 259/49)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény, Węgry) (przedstawiciel: adwokat I. Monteiro Alves)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 marca 2017 r. (sprawa R 1974/2016-5) dotyczącą zgłoszenia 
oznaczenia graficznego Blue jako unijnego znaku towarowego.
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