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Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil implicitné záporné rozhodnutie Komisie z 24. augusta 2017 vyplývajúce z toho, že Európska komisia
v stanovenej lehote neodpovedala v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001 na opakovanú žiadosť
žalobkyne z 10. júla 2017 o sprístupnenie dokumentov súvisiacich so žiadosťou o sprístupnenie dokumentov z 2. mája
2017 č 2017/2592 v rozsahu, v akom sa týka informácií poskytnutých či vymenených v rámci verejného výberového
konania na celoeurópsky systém mobilných satelitných služieb,
— uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania vynaložených vedľajšími účastníkmi konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.
1. Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila povinnosť uviesť odôvodnenie podľa článku 296 ods. 2
ZFEÚ.
2. Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia neposúdila požadované dokumenty konkrétne a jednotlivo.

Žaloba podaná 3. novembra 2017 – STIF-IDF/Komisia
(Vec T-738/17)
(2018/C 022/65)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobkyňa: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: B. Le Bret a C. Rydzynski, avocats)
Žalovaná: Európska komisia

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— čiastočne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom vo svojom článku 3 označuje „príspevky C2 poskytnuté
združením STIF v rámci zmluvy CT2“ za „neoprávnene vykonávanú schému pomoci“, ktorá je však zlučiteľná
s vnútorným trhom,
— uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.
1. Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ prostredníctvom napadnutého rozhodnutia v tomto
konaní, konkrétne rozhodnutia Európskej komisie 2017/1470 z 2. februára 2017 o schéme pomoci SA.26763 2014/
C (ex 2012/NN), ktorú Francúzsko poskytlo dopravným autobusovým podnikom v regióne Île-de-France
(Ú. v. EÚ L 209, 2017, s. 24). Tohto porušenia sa mala dopustiť Komisia, keď príspevok C2 v rámci CT2 kvalifikovala
ako štátnu pomoc, vychádzajúc z toho, že toto opatrenie poskytuje svojim príjemcom výhodu.
Žalobkyňa sa okrem iného domnieva, že Komisia sa vo svojej analýze dopustila viacerých neprávnych právnych
posúdení a viacerých nesprávnych posúdení, keď dospela k záveru, že v prejednávanej veci nie je naplnené štvrté
kritérium podľa judikatúry Altmark.
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2. Druhý žalobný dôvod založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia vo vzťahu k štvrtému kritériu
judikatúry Altmark a existencii hospodárskej výhody.

Žaloba podaná 15. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)
(Vec T-748/17)
(2018/C 022/66)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: TrekStor Ltd (Hongkong, Čína) (v zastúpení: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advokáti)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Spojené štáty)
Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.
Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „i.Beat“ – ochranná známka Európskej únie
č. 5 009 139.
Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2017 v spojených veciach R 2175/
2016-4 a R 2213/2016-4.
Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol žalobu žalobkyne proti rozhodnutiu
vydanému zrušovacím oddelením 29. septembra 2016 a v dôsledku toho vyhovel návrhu navrhovateľky na výmaz
a vyhlásil právo žalobkyne k ochrannej známke Európskej únie č. 5 009 139 za zrušené,
— zamietol návrh navrhovateľky na výmaz,
— uložil navrhovateľke na výmaz a EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni
pred odvolacím senátom EUIPO.
Uvádzané žalobné dôvody
— porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001,
— porušenie článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001.

Žaloba podaná 14. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)
(Vec T-749/17)
(2018/C 022/67)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: TrekStor Ltd (Hongkong, Čína) (v zastúpení: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advokáti)

