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Předmět věci
Návrh na pozastavení právních účinků rozhodnutí, kterým Komise zahájila formální vyšetřovací řízení v oblasti státních
podpor týkající se německého zákona o obnovitelných zdrojích energie.
Výrok
1) Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.
2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Michelin Reifenwerke v. Komise
(Věc T-301/14 R)
„Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních
podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“
(2014/C 431/49)
Jednací jazyk: němčina
Účastnice řízení
Žalobkyně: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Německo) (zástupci: T. Volz a B. Wißmann, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a R. Sauer, zmocněnci)
Předmět věci
Návrh na odklad právních účinků rozhodnutí, kterým Komise zahájila formální vyšetřovací řízení v oblasti státních podpor
týkajících se německého zákona o obnovitelných zdrojích energie.
Výrok
1) Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.
2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Žaloba podaná dne 4. července 2014 — Švédsko v. Komise
(Věc T-521/14)
(2014/C 431/50)
Jednací jazyk: švédština
Účastníci řízení
Žalobce: Švédské království (zástupci: A. Falk a K. Sparrman, zmocněnci)
Žalovaná: Evropská komise
Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— určil, že Evropská komise tím, že nepřijala akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení
vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, porušila čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání;
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— uložil Komisi náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Podle čl. 5 odst. 3 nařízení o biocidních přípravcích (1) přijme Komise do 13. prosince 2013 akty v přenesené pravomoci,
jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti. Žalobce tvrdí, že Komise
tím, že nepřijala takové akty v přenesené pravomoci, nepřijala opatření, která je právně povinna přijmout. Žalobce požádal
Komisi, aby přijala akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení o biocidních přípravcích, avšak Komise se
ve své odpovědi podle názoru žalobce nevyjádřila ve smyslu čl. 265 druhého pododstavce SFEU. Žalobce tvrdí, že Komise
ke dni podání žaloby nepřijala ani opatření k ukončení údajné nečinnosti. Žalobce je toho názoru, že Komise má k dispozici
údaje ke stanovení vědeckých kritérií pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti a uplatnění těchto
kritérií, která se podle čl. 5 odst. 3 druhého a třetího pododstavce nařízení o biocidních přípravcích uplatní až do
okamžiku, kdy Komise přijme akty v přenesené pravomoci obsahující kritéria pro látky vedoucí k narušení endokrinní
činnosti.
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich
používání (Úř. věst. 2012 L 167, s. 1).

Žaloba podaná dne 29. dubna 2014 — JP Divver Holding Company v. OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)
(Věc T-642/14)
(2014/C 431/51)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irsko) (zástupci: A. Franke, E. Bertram, advokáti)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
Údaje týkající se řízení před OHIM
Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie pro ochrannou známku „EQUIPMENT FOR LIFE“
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. června 2014, ve věci R 64/2014-2
Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil,
— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

Žaloba podaná dne 12. září 2014 — SV Capital v. EBA
(Věc T-660/14)
(2014/C 431/52)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonsko) (zástupce: M. Greinoman, advokát)
Žalovaný: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

