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Domslut
1) Talan ogillas.
2) Alessandro La Rocca förpliktas att ersätta rättegångskostnader.
(1)

EUT C 475, 19.12.2016.

Tribunalens dom av den 28 september 2017 – Rühland mot EUIPO – 8 seasons design (Stjärnformad
lampa)
(Mål T-779/16) (1)
(Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning föreställande
en stjärnformad lampa — Äldre gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel — Olika
helhetsintryck — Artikel 6 och artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002)
(2017/C 382/55)
Rättegångsspråk: tyska
Rättegångsdeltagare
Klagande: Lothar Rühland (Wendeburg, Tyskland) (ombud: advokaterna H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus och
J. Engberding)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis S. Hanne, därefter M. Fischer)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Tyskland) (ombud:
advokaten A. Haberl)

Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 8 juli 2016 (ärende R 878/2015-3)
om ett ogiltighetsförfarande mellan 8 seasons design och Lothar Rühland.

Domslut
1) Överklagandet ogillas.
2) Lothar Rühland ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1)

EUT C 14, 16.1.2017.

Talan väckt den 30 september 2017 – FV mot rådet
(Mål T-153/17)
(2017/C 382/56)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: FV (ombud: advokaten S. Pappas)
Svarande: Europeiska unionens råd
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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara bedömningsrapporterna vilka omfattar åren 2014—2015 som antogs slutligen den 5 december 2016,
och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder. Sökanden gör gällande att de bedömningsrapporter som Europeiska
unionens råd har antagit grundar sig på en uppenbart oriktig bedömning, är otillräckligt motiverade samt utgör ett
åsidosättande av omsorgsplikten.

Talan väckt den 6 augusti 2017 – Hernández Díaz mot SRB
(Mål T-521/17)
(2017/C 382/57)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Alberto Hernández Díaz (San Martin del Rey Aurelio, Spanien) (ombud: advokat L. Hernández Cabeza)
Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara resolutionsordningen för Banco Popular på grund av allvarliga oegentligheter som inte kan avhjälpas och
som innebär att beslutet är ogiltigt, i den mån det grundar sig på en rapport upprättad av Deloitte, som inte var
oberoende, i den mån det innebär att aktieägarna gör förluster som vida överstiger dem som de skulle ha lidit om de
hade varit med som fordringsägare i konkursförfarandet, genom att instrumentet för rekapitalisering inte tillämpas,
— ogiltigförklara försäljningen av Banco Popular till den förvärvande banken till priset av en euro, på grund av bristen på
insyn i försäljningsförfarandet som innebär ett uppenbart åsidosättande av principen om öppenhet och
konkurrensprincipen, och
— förplikta SRB att utge ersättning till aktieägarna för expropriationen av deras aktier, varvid ersättningsbeloppet ännu
inte kan anges med hänsyn till bristen på insyn i försäljningsförfarandet.

Grunder och huvudargument
Grunderna och huvudargumenten liknar de som åberopats i mål T–478/17, Mutualidad de la Abogacía och Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Gemensamma resolutionsnämnden, T–481/17, Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán y Bueno och SFL/Gemensamma resolutionsnämnden, T–482/17, Comercial Vascongada Recalde/Gemensamma
resolutionsnämnden, T–483/17, García Suárez m.fl./Gemensamma resolutionsnämnden, T–484/17, Fidesban m.fl./
Gemensamma resolutionsnämnden, T–497/17, Sáchez del Valle och Calatrava Real State 2015/kommissionen och
Gemensamma resolutionsnämnden, och T–498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/kommissionen och Gemensamma
resolutionsnämnden.

