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Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2014 r. – Greinwald GmbH. przeciwko
Nicolasowi Wessangowi, Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory)
(Sprawa C-608/12 P) (1)
(Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Artykuł 169 § 2 tego
regulaminu — Niezbędna zawartość odwołania)
(2014/C 261/03)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Wnoszący odwołanie: Greinwald GmbH (przedstawiciel: C. Onken, Rechtsanwältin)
Druga strona postępowania: Nicolas Wessang (przedstawiciel: A. Grolée, avocate), Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik)

Sentencja
1) Odwołanie główne i odwołanie wzajemne zostają odrzucone.
2) Greinwald GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z odwołaniem głównym.
3) Nicolas Wessang zostaje obciążony kosztami postępowania związanymi z odwołaniem wzajemnym.

(1)

Dz.U. C 63 z 2.3.2013.

Postanowienie Trybunału wielka izba) z dnia 4 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Niemcy) –
Flughafen Lübeck GmbH przeciwko Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG
(Sprawa C-27/13) (1)
(Artykuł 99 regulaminu postępowania — Pomoc państwa — Artykuły 170 TFUE i 108 TFUE — Korzyści
przyznane taniej linii lotniczej przez przedsiębiorstwo publiczne prowadzące port lotniczy — Decyzja
o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego — Obowiązek zastosowania się sądów państwa
członkowskiego do oceny Komisji dokonanej w tej decyzji w odniesieniu do istnienia pomocy)
(2014/C 261/04)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Flughafen Lübeck GmbH
Strona pozwana: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG
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Sentencja
1) Jeżeli Komisja wszczęła na podstawie art. 108 ust. 3 TFUE formalne postępowanie wyjaśniające przewidziane w ust. 2 tego artykułu
w odniesieniu do niezgłoszonego środka będącego w trakcie wykonania, sąd krajowy rozpoznający żądanie zaniechania wykonania
tego środka i zwrotu dokonanych już płatności jest zobowiązany przyjąć wszelkie niezbędne środki w celu wyciągnięcia konsekwencji
z ewentualnego naruszenia obowiązku zawieszenia wykonania wspomnianego środka.
W tym celu sąd krajowy może zdecydować o zawieszeniu wykonania danego środka i nakazać odzyskanie wypłaconych już kwot bądź
zarządzić środki tymczasowe w celu zabezpieczenia z jednej strony interesów zainteresowanych stron, a z drugiej strony skuteczności
decyzji Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego.
2) Sąd krajowy w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym nie może zawiesić postępowania do czasu zakończenia formalnego
postępowania wyjaśniającego.

(1)

Dz.U. C 171 z 15.6.2013.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli – Włochy) – Luigi D’Aniello i in.
przeciwko Poste Italiane SpA
(Sprawa C-89/13) (1)
(Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Odesłanie prejudycjalne — Polityka
społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Zasada niedyskryminacji — Przepisy krajowe przewidujące inny
system odszkodowawczy w wypadku niezgodnego z prawem zawarcia w umowie o pracę klauzuli
określającej czas, na jaki została zawarta niż system stosowany w wypadku niezgodnego z prawem
rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony — Skutki finansowe — Porównywalność żądań)
(2014/C 261/05)
Język postępowania: włoski
Sąd odsyłający
Tribunale di Napoli

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia
Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Guiseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca
Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D’Ambrosio
Strona pozwana: Poste Italiane SpA

Sentencja
Z zastrzeżeniem możliwości przyznanej państwom członkowskim na podstawie klauzuli 8 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na
czas określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stanowiącego załącznik do dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC, klauzulę 4 pkt 1 tego
porozumienia ramowego należy interpretować w ten sposób, że nie zobowiązuje ona do identycznego traktowania skutków finansowych
wiążących się z niezgodnym z prawem zawarciem w umowie o pracę klauzuli określającej czas, na jaki została zawarta oraz skutków
finansowych wiążących się z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.
(1)

Dz.U. C 156 z 1.6.2013.

