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Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.
2) Îl obligă pe domnul Alessandro La Rocca la plata cheltuielilor de judecată.
(1)

JO C 475, 19.12.2016.

Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie2017 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampă în formă
de stea)
(Cauza T-779/16) (1)
[„Desen sau model comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model comunitar
înregistrat reprezentând o lampă în formă de stea — Desen sau model comunitar anterior — Motiv de
nulitate — Caracter individual — Impresie globală diferită — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1)
litera (b) din Regulamentul nr. (CE) nr. 6/2002”]
(2017/C 382/55)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamant: Lothar Rühland (Wendeburg, Germania) (reprezentanți: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus și
J. Engberding, avocați)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanți: inițial S. Hanne, ulterior M. Fischer, agenți)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: 8 seasons design GmbH
(Eschweiler, Germania) (reprezentant: A. Haberl, avocat)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a EUIPO din 8 iulie 2016 (cauza R 878/2015-3) privind o
procedură de declarare a nulității între 8 seasons design și domnul Rühland

Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.
2) Îl obligă pe domnul Lothar Rühland la plata cheltuielilor de judecată.
(1)

JO C 14, 16.1.2017.

Acțiune introdusă la 30 septembrie 2017 – FV/Consiliul
(Cauza T-153/17)
(2017/C 382/56)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: FV (reprezentant: S. Pappas, avocat)
Pârât: Consiliul Uniunii Europene
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Concluziile
Reclamantul solicită Tribunalului:
— anularea rapoartelor de evaluare pentru anii 2014 și 2015, adoptate definitiv la 5 decembrie 2016;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamantul invocată trei motive considerând că în speță rapoartele de evaluare pe anii 2014 și 2015
adoptate de Consiliul Uniunii Europene în privința sa sunt viciate de o eroare vădită de apreciere, de o motivare insuficientă,
precum și de o încălcare a obligației de solicitudine.

Acțiune introdusă la 6 august 2017 – Hernández Díaz/SRB
(Cauza T-521/17)
(2017/C 382/57)
Limba de procedură: spaniola
Părțile
Reclamant: Alberto Hernández Díaz (San Martin del Rey Aurelio, Spania) (reprezentant: L. Hernández Cabeza, avocat)
Pârât: Comitetul unic de rezoluție

Concluziile
Reclamantul solicită Tribunalului:
— anularea deciziei de rezoluţie a Banco Popular, ca urmare a unor neregularități grave și iremediabile care determină
nulitatea deciziei, întrucât aceasta se întemeiază pe un raport emis de Deloitte care nu era independent, întrucât supune
acționarii unor pierderi cu mult mai mari decât cele care ar rezulta din participarea acestora la procedura de încheiere a
unui acord cu creditorii şi întrucât nu a fost aplicat instrumentul intern de recapitalizare;
— anularea vânzării Banco Popular către banca achizitoare la prețul de 1 euro ca urmare a lipsei de transparenţă a
procedurii de vânzare, care implică o încălcare flagrantă atât a principiului transparenței, cât și a principiului
concurenței;
— obligarea SRB la despăgubirea acționarilor pentru exproprierea acțiunilor lor, cuantumul compensațiilor solicitate
neputând fi precizat pentru moment, având în vedere lipsa de transparenţă a procedurii de rezoluție.

Motivele și principalele argumente
Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauzele T-478/17, Mutualidad de la Abogacía și
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitetul unic de rezoluţie, T-481/17, Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno și SFL/Comitetul unic de rezoluţie, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisia și
Comitetul unic de rezoluţie, T-483/17, García Suárez și alții/Comisia și Comitetul unic de rezoluţie, T-484/17, Fidesban și
alții/Comitetul unic de rezoluţie, T-497/17, Sánchez del Valle și Calatrava Real State 2015/Comisia și Comitetul unic de
rezoluţie, și T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisia și Comitetul unic de rezoluţie.

