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Üldkohtu 18. jaanuari 2017. aasta määrus – Banco Popular Español versus EUIPO – Pledgeling (p)
(Kohtuasi T-407/16) (1)
(Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Registreerimise taotluse tagasivõtmine — Otsuse
tegemise vajaduse äralangemine)
(2017/C 161/42)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: Banco Popular Español, SA (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat M. de Justo Bailey)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Botis)
Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Ühendriigid)
Ese
Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 29. aprilli 2016. aasta otsus (asi R 1693/2015-2), mis käsitleb vastulausemenetlust
Banco Popular Español, SA ja Pledgeling LLC vahel.
Resolutsioon
1. Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.
2. Mõista kohtukulud välja Banco Popular Español, SA-lt.
(1)

ELT C 343, 19.9.2016.

20. märtsil 2017 esitatud hagi – RW versus komisjon
(Kohtuasi T-170/17)
(2017/C 161/43)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: RW (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)
Kostja: Euroopa Komisjon
Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada 2. märtsi 2017. aasta otsus, millega hageja jäeti automaatselt pensionile alates 1. juunist 2017;
— mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.
Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.
1. Esimene väide, et on rikutud personalieeskirjade artikleid 47 ja 52, kuna hageja ei olnud veel jõudnud automaatselt
pensionile jäämise ikka vaidlustatud otsuse vastuvõtmise hetkel.
2. Teine väide, et on eiratud personalieeskirjade artikli 42c kohaldamisala, kuna kostja leidis, et seda sätet ei kohaldata
ametnikele, kes on küll jõudnud pensioniikka (see tähendab, et nad võivad taotleda pensionile jäämist ilma
pensioniõiguste vähendamiseta), kuid kes ei ole siiski jõudnud ikka, mil ametisse nimetav asutus peab nad (automaatselt)
pensionile jätma.
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3. Kolmas väide, et on rikutud põhjendamiskohustust, kuna kostja ei esitanud piisavat teavet, mis võimaldaks hagejal või
Üldkohtul kontrollida selle väite põhjendatust, mille kohaselt kostja analüüsis põhjalikult komisjoni teiste teenistuste
vajadusi, mille tulemusel jõudis ta järeldusele, et hageja määramine ühte nendest teenistustest, mis vastab hageja
olemasolevatele oskustele, ei ole võimalik.

16. märtsil 2017 esitatud hagi – TestBioTech versus komisjon
(Kohtuasi T-173/17)
(2017/C 161/44)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: TestBioTech eV (München, Saksamaa) (esindajad: K. Smith, QC ja barrister J. Stevenson)
Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada komisjoni 9. jaanuari 2017. aasta otsus, millega lükati tagasi vaie komisjoni 22. juuli 2016. aasta
rakendusotsuste (EL) 2016/1215 (1), (EL) 2016/1216 (2) ja (EL) 2016/1217 (3) peale, millega anti vastavalt
turulelaskmise load geneetiliselt muundatud sojaubadele FG 72, MON 87708 x MON 89788 ja
MON 87705 x MON 89788 määruse (EÜ) nr 1829/2003 (4) alusel;
— mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite, mille kohaselt komisjon ei täitnud oma kohustusi, mis tulenevad määrusest (EÜ)
nr 1829/2003, eelkõige selle artiklitest 14 ja 16, kui ta jättis läbi viimata sobiva ja täieliku ohutushindamise enne
turulelaskmise loa andmist või jättes tagamata, et pärast turustamist viiakse läbi tõhus järelevalve.
Komisjon eksis, kui ta tugines asjakohasele Euroopa Liidu õigusele pestitsiidide kontrolli kohta, sest selles ei käsitleta
spetsiifiliselt geneetiliselt muundatud organisme.
(1)
(2)
(3)
(4)

Komisjoni 22. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1215, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud sojauba FG72
(MST-FGØ72-2) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EÜ) nr 1829/2003 (ELT 2016, L 199, lk 16).
Komisjoni 22. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1216, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud sojauba MON
87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT 2016, L 199, lk 22).
Komisjoni 22. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1217, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud sojauba MON
87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT 2016, L 199, lk 28).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta
(ELT 2003, L 268, lk 1; ELT eriväljaanne 13/32, lk 432).

