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— да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В жалбата се изтъква едно основание, а именно, че освобождаването от такси за мрежата не представлява помощ по смисъла на член
107, параграф 1 ДФЕС.
В това отношение жалбоподателите твърдят, че при освобождаването от такси за мрежата не са използвани държавни или осигурени от
държавата средства. Освен това се изтъква, че ответникът погрешно е приел, че допълнителната такса по член 19 представлява наложена на крайните потребители от държавата „допълнителна такса“, съответно „парафискален налог“ по смисъла на решение от 17 юли
2008 г., Essent Netwerk Noord и др. (C-206/06, EU:C:2008:413).
Освен това се посочва, че на потребителите на базова електроенергия не е предоставено избирателно предимство.

Жалба, подадена на 9 април 2019 г. — A9.com/EUIPO (Изображение на икона с формата на камбана)

Дело T-240/19:

(Дело T-240/19)
(2019/C 213/55)
Език на производството: английски

Страни
Жалбоподател: A9.com, Inc. (Пало Алто, Калифорния, САЩ) (представители: A. Klett и C. Mikyska, lawyers)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Данни за производството пред EUIPO
Спорна марка: Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз (Изображение на икона с формата на камбана) — Заявка за регистрация № 17 868 712
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 4 февруари 2019 г. по преписка R 1309/2018-2

Искания
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски в производството пред Общия съд и разноските в производството пред апелативния
състав, включително и необходимите разноски на жалбоподателя и в двете производства

Изложени основания
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,
— нарушение на член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

