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Concluziile
Reclamanții solicită Tribunalului:
— declararea nulității Deciziei C(2016) 7827 final a Comisiei din 28 noiembrie 2016 privind ajutorul de stat SA.40171
(2015/NN) (1) pentru promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile în Republica Cehă și
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanții invocă șapte motive.
1. Primul motiv, întemeiat pe faptul că, prin scrisoarea din iulie 2004 adresată asociațiilor industriei relevante, pârâta s-a
pronunțat deja în sensul că schema de promovare pentru energia regenerabilă nu constituie ajutor de stat, iar pârâta are,
de drept, obligații în temeiul acestei decizii pe care nu a revocat-o și pe care nu are dreptul să o revoce.
2. Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea așteptărilor legitime ale reclamanților și a securității juridice.
3. Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că schema de promovare cehă relevantă nu constituie ajutor de stat.
4. Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată obligă Republica Cehă să implementeze un mecanism de
revizuire prea exigent, care încalcă așteptările legitime ale reclamanților în ceea ce privește fiabilitatea schemei.
5. Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată se întemeiază pe erori de fapt, deoarece creează o obligație în
sarcina operatorilor de rețea de a transfera costurile pentru energia regenerabilă către consumatorii de energie electrică.
O asemenea obligație nu exista potrivit dreptului ceh.
6. Al șaselea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă articolul 5 alineatul (1) din Tratatul UE (limitarea
competenţelor prin intermediul principiului atribuirii).
7. Al șaptelea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este bazată pe o eroare vădită de apreciere.
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Acțiune introdusă la 18 aprilie 2017 – Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA
POWDER COATINGS)
(Cauza T-223/17)
(2017/C 202/36)
Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola
Părțile
Reclamantă: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spania) (reprezentanți: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal și E. Armero Lavie,
avocați)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Statele
Unite)

Datele privind procedura în fața EUIPO
Titularul mărcii în litigiu: reclamanta
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Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementele verbale „ADAPTA POWDER COATINGS” –
Marca Uniunii Europene nr. 3383015
Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității
Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 6 februarie 2017 în cauza R 2522/2015-5

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— admiterea prezentei acțiuni în totalitate;
— anularea deciziei atacate;
— obligarea EUIPO, precum și, dacă este cazul, a celeilalte părți în litigiu, la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor
efectuate în cadrul procedurii de declarare a nulității și în fața camerei de recurs a EUIPO;

Motivele invocate
— încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c), a articolului 7 alineatul (3), a articolului 52 alineatul (1) litera (a) și a
articolelor 75 și 76 din Regulamentul nr. 207/2009;
— încălcarea unor principii fundamentale și procedurale de bază, precum principiul sarcinii probei, motivarea hotărârilor,
dreptul la apărare sau dreptul de a fi ascultat, principiile securității juridice, egalității de tratament și bunei administrări.

Acțiune introdusă la 19 aprilie 2017 – Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof
ADAPTA)
(Cauza T-224/17)
(2017/C 202/37)
Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola
Părțile
Reclamantă: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spania) (reprezentanți: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal și E. Armero Lavie,
avocați)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Statele
Unite)

Datele privind procedura în fața EUIPO
Titularul mărcii în litigiu: reclamanta
Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală figurativă care cuprinde elementele verbale „Bio proof ADAPTA” – marca
Uniunii Europene nr. 4368239
Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității
Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 6 februarie 2017 în cauza R 2521/2015-5

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— admiterea prezentei acțiuni în totalitate;

