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Sökanden hävdar att undantagen till insynsskyldigheten i artikel 4.3 och 4.1 a fjärde strecksatsen i förordning (EG)
nr 1049/2001 inte är tillämpliga i förevarande fall.
Sökanden gör även gällande att det finns ett övervägande allmänintresse för att lämna ut handlingarna, men att
kommissionen inte har motiverat sitt avslag eller gjort en avvägning mellan det övervägande allmänintresset och det
intresse som skyddas i artikel 4.3 i förordningen.
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43).

Överklagande ingett den 29 juli 2016 – Intercontinental Exchange Holdings mot EUIPO (BRENT
INDEX)
(Mål T-430/16)
(2016/C 371/18)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Klagande: Intercontinental Exchange Holdings (Atlanta, Georgia, Förenta staterna) (ombud: advokaten P. Heusler)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”BRENT INDEX” – Registreringsansökan nr 14 284 947
Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 2 juni 2016 i ärende R 8/2016-4

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund
— Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 1 augusti 2016 – VIMC mot kommissionen
(Mål T-431/16)
(2016/C 371/19)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Tyskland) (ombud: advokat R. Bramerdorfer)
Svarande: Europeiska kommissionen
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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 maj 2016 (ärende AT.40231 – VIMC/WK&FGB) och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Med förevarande talan har sökanden yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 3351 final av den 27 maj
2016, varigenom sökandens klagomål avslogs med stöd av artikel 13 i förordning (EG) nr 1/2003 (1).
Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, avseende maktmissbruk.
Sökanden gör härvidlag gällande att det inte står kommissionen fritt att bedöma om artikel 13 i förordning (EG) nr 1/2003
ska tillämpas eller inte. Kommissionen är tvärtom skyldig att beaktade särskilda omständigheterna i det enskilda fallet och
kan inte med stöd av denna bestämmelse och utan andra skäl avslå en begäran som redan har prövats av en statlig
myndighet.
(1)

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i
fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).

Talan väckt den 3 augusti 2016 – Pometon mot kommissionen
(Mål T-433/16)
(2016/C 371/20)
Rättegångsspråk: italienska
Parter
Sökande: Pometon SpA (Martellago, Italien) (ombud: advokaterna E. Fabrizi, V. Veneziano och A. Molinaro)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— i första hand ogiltigförklara det angripna beslutet,
— i andra hand, ogiltigförklara eller mildra den sanktionsåtgärd som vidtagits med avseende på Pometon;
— förplikta svaranden att återbetala de belopp som sökanden eventuellt har erlagt i väntan på beslutet om verkställighet av
det angripna beslutet, och att ersätta övriga kostnader som sökanden haft som en följd av verkställigheten av det
angripna beslutet,
— under alla omständigheter förplikta svaranden att ersätta svarandens rättegångskostnader samt de övriga kostnader som
sökanden haft i samband med förevarande förfarande.

Grunder och huvudargument
Förevarande talan har väckts mot kommissionens beslut C(2016) 3121 final av den 25 maj 2016 (ärende AT.39792 – Steel
Abrasives), om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och artikel 53 i
EES-avtalet (det angripna beslutet).

