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Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2018 – Air Liquide Deutschland/Comisia
(Cauza T-706/18)
(2019/C 35/39)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: Air Liquide Deutschland GmbH (Düsseldorf, Germania) (reprezentanți: M. Kachel și D. Fouquet, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea în tot a Deciziei Comisiei din 28 mai 2018 privind ajutorul de stat SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), având
numărul de ordine C(2018) 3166, în ceea ce privește anii 2012 și 2013;
— cu titlu subsidiar, anularea Deciziei Comisiei din 28 mai 2018 privind ajutorul de stat SA.34045 (2013/C) (ex 2012/
NN), având numărul de ordine C(2018) 3166, în măsura în care în aceasta se dispune, în ceea ce privește anii 2012 și
2013, rambursarea de către consumatorii sarcinii de bază cu un consum energetic de cel puțin 7 000 de ore pe an a mai
mult de 20 % din taxele de rețea publicate, de către consumatorii sarcinii de bază cu un consum energetic de cel puțin
7 500 de ore pe an a mai mult de 15 % din taxele de rețea publicate și de către consumatorii sarcinii de bază cu un
consum energetic de cel puțin 8 000 de ore pe an a mai mult de 10 % din taxele de rețea publicate;
— obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor legate de reprezentare și de deplasare.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive care, în esență, sunt identice sau asemănătoare cu motivele invocate în
acțiunea care face obiectul cauzei T-693/18, ZY/Comisia.

Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2018 – Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld)
(Cauza T-711/18)
(2019/C 35/40)
Limba în care a fost formulată acțiunea: germana
Părțile
Reclamantă: Wyld GmbH (München, Germania) (reprezentanți: M. Douglas, avocați)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm,
Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO
Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta
Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „wyld” – cererea de înregistrare nr. 14 525 562
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Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție
Decizia atacată: decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 24 septembrie 2018 în cauza R 2621/2017-2
Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea deciziei atacate și permiterea înregistrării mărcii Uniunii Europene 14 525 562 „wyld” în măsura în care
aceasta a fost respinsă;
— obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.
Motivele invocate
— încălcarea articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2017/1001;
— încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001.

