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21. juunil 2016 esitatud hagi – VF Europe versus komisjon
(Kohtuasi T-324/16)
(2016/C 305/59)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: VF Europe BVBA (Bornem, Belgia) (esindajad: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers ja N. Baeten)
Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada komisjoni 11. jaanuari 2016. aasta otsus Belgia Kuningriigi poolt rakendatava ülemäärase kasumi vabastuse
riigiabi kava SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta;
— teise võimalusena tühistada otsuse artiklid 2–4;
— igal juhul mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.
1. Esimese väite kohaselt on komisjon teinud õigusliku vea ja ilmse hindamisvea väidetava abimeetme identifitseerimisel ja
selle liigitamisel abikavaks nõukogu määruse nr 2015/1589 (1) artikli 1 punkti d ning ELTL artikli 107 tähenduses.
2. Teise väite kohaselt on komisjon rikkunud ELTL artiklit 107, jätnud esitamata põhjendused ning teinud ilmse
hindamisvea liigitades Belgia ülemäärase kasumi maksuotsuste süsteemi riigiabi meetmeks.
3. Kolmanda väite kohaselt on komisjon väidetavat abi tagasi nõudma kohustades rikkunud nõukogu määruse nr 2015/
1589, artikli 16 lõiget 1 ning õiguskindluse ja õiguspärase ootuse üldpõhimõtteid.
4. Neljanda väite kohaselt on komisjon rikkunud ELTL artikli 2 lõiget 6 ja võrdse kohtlemise põhimõtet ning kuritarvitab
oma pädevust kasutades riigiabi eeskirju Belgia ülemäärase kasumi maksuotsuste süsteemi keelamiseks.

(1)

Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).

23. juunil 2016 esitatud hagi – Paice versus EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)
(Kohtuasi T-328/16)
(2016/C 305/60)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Ian Paice (London, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister M. Engelman ja solicitor J. Stephenson)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Ameerika Ühendriigid)
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Andmed EUIPO menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool
Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „DEEP PURPLE” – registreerimistaotlus nr 11 772 721
Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. märtsi 2016. aasta otsus asjas R 736/2015-5

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada vaidlustatud otsus Üldkohtu äranägemise järgi nii, et kaubamärgi registreerimistaotlus lükatakse tagasi kõikide
registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste osas;
— mõista EUIPO-lt välja hageja kohtukulud.

Väide
— määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 rikkumine.

FNi, FP ja FQ 20. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 11. aprilli
2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-41/15 DISS II, FN jt versus CEPOL
(Kohtuasi T-334/16 P)
(2016/C 305/61)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Apellatsioonkaebuse esitajad: FN (Budapest, Ungari), FP (Bratislava, Slovakkia), FQ (Les Fonts Benitachell, Hispaania)
(esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)
Teine menetluspool: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

Nõuded
Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:
— tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 11. aprilli [2016. aasta] otsus kohtuasjas F-41/15: DISS II, FN jt vs. CEPOL, ning
selle tulemusel
— tühistada CEPOLi 23. mai 2014. aasta otsus nr 17/2014/DIR, millega määrati, et CEPOL kolib alates 1. oktoobrist 2014
Budapesti (Ungari), ja teatati apellantidele, et „selle juhise täitmata jätmine loetakse ametist lahkumiseks alates
30. septembrist 2014”,
— tühistada CEPOLi 28. novembri 2014. aasta otsused, millega jäeti rahuldamata apellantide kaebused, mis nad 23. mai
2014. aasta otsuse peale ajavahemikul 8.–21. august 2014 esitasid,
— mõista CEPOLilt välja apellantidele tekkinud varaline ja mittevaraline kahju,
— mõista CEPOLilt välja kohtukulu, mis on apellantidele tekkinud käesolevas apellatsioonimenetluses ning kohtuasjas F41/15: DISS II.

