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Outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH
& Co. KG (Viena, Áustria) (representantes: M. Hartmann, N. Voß e S. Fröhlich, advogados)

Objeto
Recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 28 de novembro de 2012 (processo R 108/2012-4), relativa a
um processo de oposição entre a Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG e a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf.
GmbH.

Dispositivo
1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de
28 de novembro de 2012 (processo R 108/2012-4) é anulada na parte em que deferiu parcialmente a oposição deduzida pela Ann
Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.
2) O IHMI suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pela Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.
3) A Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pela
Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH para efeitos do processo na Câmara de Recurso.

(1)

JO C 101, de 6.4.2013.

Acórdão do Tribunal Geral de 23 de setembro de 2015 — Cerafogli/BCE
(Processo T-114/13 P) (1)
«Recurso de decisão do Tribunal da Função Pública — Pessoal do BCE — Queixa apresentada por
discriminação e assédio moral — Decisão do BCE de arquivar o inquérito administrativo aberto na
sequência da queixa — Recusa de acesso a elementos de prova durante o procedimento administrativo —
Indeferimento de um pedido para que se ordene a produção de elementos de prova no processo
jurisdicional — Direito a uma proteção jurisdicional efetiva — Erro de direito»
(2015/C 389/29)
Língua do processo: inglês
Partes
Recorrente: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Itália) (Representante: L. Levi, advogado)
Outra parte no processo: Banco Central Europeu (BCE) (Representantes: F. Feyerbacher e B. Ehlers, agentes, assistidos por
B. Wägenbaur, advogado)

Objeto
Recurso do acórdão do Tribunal da Função Pública da União Europeia (Terceira Secção) de 12 de dezembro de 2012,
Cerafogli/BCE (F-43/10, ColetFP, EU:F:2012:184), em que se pede a anulação desse acórdão.
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Dispositivo
1) O acórdão do Tribunal da Função Pública da União Europeia (Terceira Secção) de 12 de dezembro de 2012, Cerafogli/BCE (F-43/
/10), é anulado.

2) O processo é remetido ao Tribunal da Função Pública.

3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.

(1)

JO C 114, de 20.4.2013.

Acórdão do Tribunal Geral de 24 de setembro de 2015 — Itália e Espanha/Comissão
(Processos T-124/13 e T-191/13) (1)
«Regime linguístico — Anúncios de concursos gerais para o recrutamento de administradores e de
assistentes — Escolha da segunda língua de entre três línguas — Língua de comunicação com os
candidatos dos concursos — Regulamento n.o 1 — Artigo 1.o-D, n.o 1, artigo 27.o e artigo 28.o, alínea f),
do Estatuto — Princípio da não discriminação — Proporcionalidade»
(2015/C 389/30)
Língua do processo: italiano e espanhol
Partes
Recorrentes: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, assistida por P. Gentili, avvocato dello Stato)
(processo T-124/13); e Reino de Espanha (representantes: inicialmente, S. Centeno Huerta, e em seguida, J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (processo T-191/13)

Recorrida: Comissão Europeia (representantes: no processo T-124/13, J. Currall, B. Eggers e G. Gattinara e, no processo
T-191/13, J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, agentes)

Intervenientes em apoio da recorrente República Italiana: Reino de Espanha (representantes: inicialmente, S. Centeno Huerta, e
em seguida, J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Objeto
No processo T-124/13, pedido de anulação, em primeiro lugar, do anúncio de concurso geral EPSO/AST/125/12, para a
constituição de uma reserva de recrutamento de assistentes nos domínios da auditoria, da contabilidade e das finanças, da
economia e das estatísticas (JO 2012, C 394 A, p. 1), em segundo lugar, do anúncio de concurso geral EPSO/AST/126/12,
para a constituição de uma reserva de recrutamento de assistentes nos domínios da biologia, ciências da vida e da saúde, da
química, da física e das ciências dos materiais, da investigação nuclear, da engenharia civil e mecânica, e da engenharia
eletrotécnica e eletrónica (JO 2012, C 394 A, p. 11), e, em terceiro lugar, do anúncio de concurso geral EPSO/AD/248/13,
para a constituição de uma reserva de recrutamento de administradores (AD 6) no domínio da segurança dos edifícios e da
engenharia em técnicas especiais da construção (JO 2013, C 29 A, p. 1), e, no processo T-191/13, pedido de anulação do
anúncio do concurso geral EPSO/AD/248/13.

