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Ответник: Европейска комисия (представители: J. Baquero Cruz и F. Clotuche-Duvieusart)

Предмет
Молба за спиране на изпълнението на Решение GESTDEM 2014/6064 от 21 април 2015 г. по потвърдително заявление за
достъп до документи на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г.
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76), с което Комисията предоставя достъп до два
документа, издадени от френските власти, които са ѝ изпратени в рамките на процедурата, предвидена в Директива 98/34/EО
на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година установяваща процедура за предоставянето на информация в
сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204,
стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 23, стр. 207).

Диспозитив
1) Спира изпълнението на Решение GESTDEM 2014/6064 на Европейската комисия от 21 април 2015 г. по
потвърдително заявление за достъп до документи на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на
Съвета и на Комисията, с което Комисията предоставя достъп до два документа, издадени от френските власти,
които са ѝ изпратени в рамките на процедурата, предвидена в Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на
Съвета от 22 юни 1998 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите
стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

2) Не се произнася по съдебните разноски.

Жалба, подадена на 9 юли 2015 г. Renfe-Operadora/СХВП (AVE)
(Дело T-367/15)
(2015/C 346/37)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподател: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Мадрид, Испания) (представители: J.-B. Devaureix, abogado
и M. Hernández Sandoval, abogada)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП
Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „AVE“ — искане за restitutio in integrum — заявка за
регистрация № 5.640.198

Обжалвано решение: Решение на пети апелативен състав на СХВП от 24.4.2015 г. по преписка R 712/2014-5
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Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— Да отмени обжалваното решение, да уважи искането за restitutio in integrum и, като последица от това, да разпореди да
се разгледа жалбата, подадена от жалбоподателя срещу решение от 4.2.2014 г. на отдела по отмяна и по която след
надлежно проведено производство трябва да се произнесе пети апелативен състав на СХВП,
— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— Непълно изложение на фактите в обжалваното решение, процесуални нарушения, водещи до липса на защита и
неизпълнение на задължението за полагане на грижа от жалбоподателя,
— Неправилна преценка на доказателствата, несъответствие между твърдяното формално нарушение, допуснато от
жалбоподателя, и неговите последици, като жалбоподателят е лишен от правото да обжалва решение, накърняващо
неговите интереси, и прекомерна строгост на взетото решение.
— Оставяне на жалбоподателя без защита поради невъзможността да обжалва мотивите по същество за обявяване на
частична недействителност на марката „AVE“.

Жалба, подадена на 13 август 2015 г. от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) срещу
решението, постановено на 3 юни 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/14, Gross/
ЕСВД
(Дело T-472/15 P)
(2015/C 346/38)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (представители: S. Marquardt и M. Silva)
Друга страна в производството: Philipp Oliver Gross (Брюксел, Белгия)

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да се отмени решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (трети състав) от 3 юни 2015 г. по дело
F-78/14 (Gross/ЕСВД);
— да се уважат исканията, представени от жалбоподателя, подадена в първоинстанционното производство;
— да се осъди ответникът в производството по обжалване да заплати съдебните разноски.

