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TRIBUNALEN
Talan väckt den 27 juni 2016 – Dimos Athinaion mot kommissionen
(Mål T-360/16)
(2016/C 371/10)
Rättegångsspråk: grekiska
Parter
Sökande: Dimos Athinaion (Comune di Atene) (Aten, Grekland) (ombud: advokaten G. Georgakarakos)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— Ogiltigförklara kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/
2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (1), och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.
1. Första grunden: Åsidosättande av artikel 191 FEUF i vilken målen med unionens miljöpolitik definieras.
2. Andra grunden: Åsidosättande av artikel 37 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken
stadgas rätten till en hög nivå i fråga om miljöskydd.
3. Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den
20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon. (2)

(1)
(2)

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

Talan väckt den 12 juli 2016 – Anheuser-Busch Inbev och Ampar mot kommissionen
(Mål T-370/16)
(2016/C 371/11)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Anheuser-Busch Inbev (Bryssel, Belgien) och Ampar (Leuven, Belgien) (ombud: advokaterna A. von Bonin,
O. Brouwer och A. Haelterman)
Svarande: Europeiska kommissionen

C 371/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.10.2016

Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 11 januari 2016 om den statliga stödordningen om befrielse
för överskjutande vinst SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), och
— förplikta kommissionen att ersätta sökandenas rättegångskostnader enligt artikel 134 i tribunalens rättegångsregler,
inklusive eventuella intervenienters rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.
1. Första grunden: Kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och gjorde en uppenbart oriktig
bedömning när den identifierade den påstådda statliga stödåtgärden och kvalificerade den som en stödordning i den
mening som avses i artikel 1 d i förordning nr 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för
artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 107 FEUF.
2. Andra grunden: Kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och tillämpade artikel 107.1 felaktigt när
den fann att systemet för justering vid överskjutande vinst utgör statligt stöd.
3. Tredje grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den identifierade grupperna som mottagare
av det påstådda stödet och åsidosatte legalitetsprincipen och artikel 16.1 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den
13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
4. Fjärde grunden: Kommissionen åsidosatte rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och
principen om god förvaltning.

Talan väckt den 25 juli 2016 – CK Telecoms UK Investments mot kommissionen
(Mål T-399/16)
(2016/C 371/12)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: CK Telecoms UK Investments Ltd. (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna T. Wessely och O. Brouwer
samt A. Woods, J. Aitken och M. Davis, solicitors)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökandebolaget yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 11 maj 2016, C (2016) 2796 i ärende COMP/M.7612 –
Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), som delgavs Hutchison den 13 maj 2016, varigenom
Hutchisons planerade förvärv av Telefónica Europe plc i sin helhet förklarades vara oförenligt med den inre marknaden
och EES-avtalet enligt artikel 8.3 i rådets förordning nr 139/2004, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommer för eventuella
intervenienter.

