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Предмет
От една страна, иск за установяване на неправомерно бездействие от страна на ответниците за освобождаване на
притежаваните от ищците облигации от плана за участие на частния сектор в програмата за финансиране на дълга (PSI), с
който се намалява стойността на дълга на гръцката държава, както и, от друга страна, иск за обезщетение на твърдяната
вреда, претърпяна от жалбоподателите вследствие неправомерното бездействие.

Диспозитив
1) Отхвърля жабата.

2) Осъжда Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou и Ioannis
Marinopoulos да заплатят съдебните разноски.

(1)

ОВ C 439, 8.12.2014 г.

Определение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Nieminen/Съвет
(Дело T-464/14 P) (1)
(Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедури по
повишаване за 2010 г. и 2011 г. — Решение да не се повишава жалбоподателя в степен AD 12 —
Право на справедлив съдебен процес — Зачитане на правото на защита — Обхват на
първоинстанционния съдебен контрол — Явна грешка в преценката — Липса на грешка при
прилагане на правото и на изопачаване — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)
(2015/C 389/66)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Risto Nieminen (Kraainem, Белгия) (представители: първоначално M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas и
J.-N. Louis, впоследствие J.-N. Louis, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и E. Rebasti)

Предмет
Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 10 април 2014 г., Nieminen/
Съвет (F-81/12, Сб. ПС, EU:F:2014:50), с искане за отмяна на това решение
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Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда г-н Risto Nieminen да заплати съдебните разноски.

(1)

ОВ C 261, 11.8.2014 г.

Определение на Общия съд от 6 октомври 2015 г. — GEA Group/СХВП (engineering for a better
world)
(Дело T-545/14) (1)
(Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „engineering for a better
world“ — Решение с чисто потвърдителен характер — Потвърдено решение, което е станало
окончателно — Служебна проверка — Недопустимост)
(2015/C 389/67)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: GEA Group AG (Дюселдорф, Германия) (представител: J. Schneiders, адвокат)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално
A. Pohlmann, впоследствие S. Hanne)

Предмет
Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 2 юни 2014 г. (преписка R 303/2014-4), прието по
заявка за регистрация на словния знак „engineering for a better world“ като марка на Общността

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда GEA Group AG да заплати съдебните разноски.

(1)

ОВ C 339, 29.9.2014 г.

Жалба, подадена на 28 август 2015 г. — Oltis Group/Европейска комисия
(Дело T-497/15)
(2015/C 389/68)
Език на производството: чешки
Страни
Жалбоподател: Oltis Group a.s. (Olomouc, Чешка република) (представител: P. Konečný, lawyer)
Ответник: Европейска комисия

