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Žaloba podaná dne 11. ledna 2019 – INC a Consorzio Stabile Sis v. Komise
(Věc T-24/19)
(2019/C 93/94)
Jednací jazyk: angličtina
Účastnice řízení
Žalobkyně: INC SpA (Turín, Itálie) a Consorzio Stabile Sis SCpA (Turín) (zástupci: H.-G. Kamann, F. Louis a G. Tzifa,
advokáti)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí Komise C(2018) 2435 final ze dne 27. dubna 2018 ve věcech SA. 49335 (2017/N) a SA.49336
(2017/N) (1);
— uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládají žalobkyně ve vztahu k jednotlivým samostatným částem údajné státní podpory jeden
žalobní důvod.
1. Žalobní důvod týkající se věci SA.49336 (2017/N) vychází z toho, že Komise při přijetí napadeného rozhodnutí
nezahájila formální vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 4 odst. 4 a článku 6 nařízení (EU) 2015/1589 (2),
ačkoliv se při předběžném posouzení vyskytly závažné obtíže týkající se toho, zda je oznámená individuální státní
podpora ve vztahu ke správci italských zpoplatněných dálnic (Autostrade per l'Italia SpA) slučitelná s vnitřním trhem.
Žalobkyně tvrdí, že Komise tím porušila čl. 108 odst. 3 SFEU a čl. 4 odst. 3 nařízení 2015/1589.
2. Žalobní důvod týkající se věci SA.49335 (2017/N) vychází z toho, že Komise při přijetí napadeného rozhodnutí
nezahájila formální vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 4 odst. 4 a článku 6 nařízení (EU) 2015/1589,
ačkoliv se při předběžném posouzení vyskytly závažné obtíže týkající se toho, zda je oznámená individuální státní
podpora ve vztahu ke druhému správci italských zpoplatněných dálnic (Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa)
slučitelná s vnitřním trhem. Žalobkyně tvrdí, že Komise tím porušila čl. 108 odst. 3 SFEU a čl. 4 odst. 3 nařízení (EU)
2015/1589.

(1)
(2)

Úř. věst. 2018, C 379, s. 3.
Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).

Žaloba podaná dne 15. ledna 2019 – Idea Groupe v. EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic
Verhoeven Greatest care in getting it there)
(Věc T-29/19)
(2019/C 93/95)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francie) (zástupce: P. Langlais, advokát)
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Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: The Logistical Approach BV (Uden, Nizozemsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem
Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie „Idealogistic Verhoeven Greatest care in
getting it there“ v černé a bílé barvě a v odstínech modré – Přihláška č. 14 567 184
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. listopadu 2018, ve věci R 2064/2017-4

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení;
— uložil společnosti The Logistical Approach B.V, že ponese vlastní náklady řízení vedlejšího účastníka, pokud vstoupí do
řízení.

Dovolávané žalobní důvody
— porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;
— porušení čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

Žaloba podaná dne 17. ledna 2019 – Benavides Torres v. Rada
(Věc T-35/19)
(2019/C 93/96)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobce: Antonio José Benavides Torres (Caracas, Venezuela) (zástupci: L. Giuliano a F. Di Gianni, advokáti)
Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 (1) a prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1653 (2) v rozsahu, v jakém se jeho
ustanovení týkají žalobce; a
— uložil žalované náhradu nákladů řízení.

