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Sag anlagt den 27. juni 2016 — Dimos Athinaion mod Kommissionen
(Sag T-360/16)
(2016/C 371/10)
Processprog: græsk
Parter
Sagsøger: Dimos Athinaion (Athen Kommune) (Athen, Grækenland) (ved advokat G. Georgakarakos)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn
til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (1) annulleres.
— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.
1. Første anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 191 TEUF, der definerer målene for Den Europæiske Unions
politik på miljøområdet.
2. Andet anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder, der fastsætter retten til et højt miljøbeskyttelsesniveau.
3. Tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af
20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (2).

(1)
(2)

EUT 2016, L 109, s. 1.
EUT 2007, L 171, s. 1.

Sag anlagt den 12. juli 2016 — Anheuser-Busch Inbev og Ampar mod Kommissionen
(Sag T-370/16)
(2016/C 371/11)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøgere: Anheuser-Busch Inbev (Bruxelles, Belgien) og Ampar (Leuven, Belgien) (ved advokaterne A. von Bonin, O.
Brouwer og A. Haelterman)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen
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Sagsøgernes påstande
— Europa-Kommissionens afgørelse af 11. januar 2016 om skattefritagelse for overskydende fortjeneste, statsstøtteordning SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) annulleres.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgerens omkostninger i henhold til artikel 134 i Rettens procesreglement,
herunder enhver intervenients sagsomkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.
1. Første anbringende om en retlig fejl og et åbenbart urigtigt skøn ved fastlæggelsen af den angivelige statsstøtteforanstaltning og dens kvalificering som statsstøtte som omhandlet i artikel 1, litra d), i forordning 2015/1589 af
13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde og i artikel 107 TEUF.
2. Andet anbringende om en retlig fejl og en urigtig anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet det blev fastslået, at
ordningen med justeringer for overskydende fortjeneste udgør statsstøtte.
3. Tredje anbringende om et åbenbart urigtigt skøn ved udpegningen af koncernerne som modtagere af den angivelige
støtte og tilsidesættelse af legalitetsprincippet og artikel 16, stk. 1, i Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015
om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
4. Fjerde anbringende om en tilsidesættelse af principperne om retssikkerhed, beskyttelse af den berettigede forventning og
god forvaltning.

Sag anlagt den 25. juli 2016 — CK Telecoms UK Investments mod Kommissionen
(Sag T-399/16)
(2016/C 371/12)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: CK Telecoms UK Investments Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne T. Wessely og O. Brouwer,
og solicitors A. Woods, J. Aitken og M. Davis)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Europa-Kommissionens afgørelse af 11. maj 2016, C (2016) 2796 i sag COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK
Investments Limited/Telefónica (Europe plc), meddelt til Hutchison den 13. maj 2016, hvorved Hutchisons foreslåede
erhvervelse af Telefónica Europe plc blev erklæret uforenelig med det indre marked og EØS-aftalen i medfør af artikel 8,
stk. 3, i Rådets forordning nr. 139/2004 annulleres i sin helhed.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder enhver eventuel intervenients sagsomkostninger.

