26.6.2017 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/21

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени постановеното от ответника Решение С(2016) 7827 окончателен от 28 ноември 2016 г., държавна помощ
SA.40171 (2015/NN) (1), относно насърчаването на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници в Чешката република, и
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания.
1. С първото основание се твърди, че с писмото си от юли 2004 г. до съответните сдружения на промишлеността ответникът
вече е приел, че прилаганата от Чешката република схема за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми
енергийни източници не съставлява държавна помощ, като ответникът е правно обвързан от това решение, което не е
отменено и не може да бъде отменено.
2. Второто основание е изведено от нарушение на обоснованите правни очаквания на жалбоподателите и от нарушение на
принципа на правно сигурност.
3. С третото основание се твърди, че разглежданата чешка схема за насърчаване не представлява държавна помощ.
4. Четвъртото основание е изведено от обстоятелството, че с оспорваното решение Чешката република е принуждавана да
въведе надвишаващ установените изисквания контролен механизъм, с който се нарушават обоснованите правни очаквания
на жалбоподателя и надеждността на схемата.
5. С петото основание се твърди, че оспорваното решение се основава на фактически грешки, тъй като в него се приема, че за
мрежовите оператори е установено задължение да възложат разходите за енергията от възобновяеми енергийни източници
в тежест на потребителите на енергия. Подобно задължение не било установено в чешкото право.
6. С шестото основание се твърди, че с оспорваното решение се нарушава член 5, параграф 1 от Договора за ЕС (ограничение
на правомощията вследствие на принципа на предоставената компетентност).
7. Със седмото основание се твърди, че оспорваното решение се основава на явна грешка в преценката.
(1)
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Жалба, подадена на 18 април 2017 г. — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA
POWDER COATINGS)
(Дело T-223/17)
(2017/C 202/36)
Език на жалбата: испански
Страни
Жалбоподател: Adapta Color, SL (Пенискола, Испания) (представители: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal и E. Armero
Lavie, abogados)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Coatings Foreign IP Co. LLC (Уилмингтън, Делауеър, Съединени
щати)

Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорната марка: жалбоподателят
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Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „ADAPTA POWDER COATINGS“ — марка
на Европейския съюз № 3 383 015
Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 6 февруари 2017 г. по преписка R 2522/2015-5
Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да уважи настоящата жалба в нейната цялост,
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди ответника и евентуално встъпилата в негова подкрепа страна да заплатят съдебните разноски по настоящото
производство, както и разноските, възникнали в хода на производството по обявяване на недействителност и на
производството по обжалване пред EUIPO.
Изложени основания
— Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в), на член 7, параграф 3, на член 52, параграф 1, буква а) и на членове 75 и
76 от Регламент № 207/2009.
— Нарушение на основните фундаментални и процесуални принципи, каквито са тежестта на доказване, мотивирането на
решенията, правото на защита или на изслушване, принципите на правна сигурност, равно третиране и добра
администрация.

Жалба, подадена на 19 април 2017 г. — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof
ADAPTA)
(Дело T-224/17)
(2017/C 202/37)
Език на жалбата: испански
Страни
Жалбоподател: Adapta Color, SL (Пенискола, Испания) (представители: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal и E. Armero
Lavie, abogados)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Coatings Foreign IP Co. LLC (Уилмингтън, Делауеър, Съединени
щати)
Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „Bio proof ADAPTA“ — марка на
Европейския съюз № 4 368 239
Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 6 февруари 2017 г. по преписка R 2521/2015-5
Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да уважи настоящата жалба в нейната цялост,

