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Sagens genstand
Begæring om udsættelse af retsvirkningerne af afgørelsen, hvorved Kommissionen indledte den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet vedrørende den tyske lov om vedvarende energi.
Konklusion
1) Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.
2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Michelin Reifenwerke mod
Kommissionen
(Sag T-301/14 R)
(Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national fremme af produktion af el fra vedvarende
energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på
statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)
(2014/C 431/49)
Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Tyskland) (ved advokaterne T. Volz og B. Wißmann)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved T. Maxian Rusche og R. Sauer, som befuldmægtigede)
Sagens genstand
Begæring om udsættelse af retsvirkningerne af den afgørelse, hvorved Kommissionen indledte en formel undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet vedrørende den tyske lov om vedvarende energi
Konklusion
1) Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.
2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sag anlagt den 4. juli 2014 — Sverige mod Kommissionen
(Sag T-521/14)
(2014/C 431/50)
Processprog: svensk
Parter
Sagsøger: Kongeriget Sverige (ved A. Falk og K. Sparrman)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen
Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Europa-Kommissionen har tilsidesat artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, idet den
har undladt at vedtage delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af
hormonforstyrrende egenskaber.
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— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Ifølge artikel 5, stk. 3, i biocidforordningen (1) skal Kommissionen senest den 13. december 2013 vedtage delegerede
retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber. Sagsøgeren gør
gældende, at ved ikke at vedtage sådanne delegerede retsakter har Kommissionen undladt at træffe de foranstaltninger, som
den er retligt forpligtet til at træffe. Sagsøgeren har anmodet Kommissionen om at vedtage delegerede retsakter i henhold til
biocidforordningens artikel 5, stk. 3, men Kommissionens svar indeholdt, ifølge sagsøgeren, ingen stillingtagen til denne
anmodning i den i artikel 265, stk. 2, TEUF omhandlede betydning. Sagsøgeren gør gældende, at Kommissionen på
tidspunktet for sagsanlægget heller ikke har vedtaget foranstaltninger, der bringer den påberåbte undladelse til ophør. Ifølge
sagsøgeren har Kommissionen hjemmel til at specificere videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende
egenskaber og til at anvende de kriterier, der i henhold til biocidforordningens artikel 5, stk. 3, andet og tredje afsnit, skal
finde anvendelse, indtil Kommissionen har vedtaget delgerede retsakter med kriterier for hormonforstyrrende stoffer.
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22.5.2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af
biocidholdige produkter (EUT L 167, s. 1).

Sag anlagt den 29. august 2014 — JP Divver Holding Company mod KHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)
(Sag T-642/14)
(2014/C 431/51)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irland) (ved advokaterne A. Franke og E. Bertram)
Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design)
Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret
Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af varemærket »EQUIPMENT
FOR LIFE«
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 16. juni 2014 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 64/
2014-2)
Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Anbringende
— Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Sag anlagt den 12. september 2014 — SV Capital mod EBA
(Sag T-660/14)
(2014/C 431/52)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: SV Capital OÜ (Tallinn, Estland) (ved advokat M. Greinoman)
Sagsøgt: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

