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Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Baquero Cruz og F. Clotuche-Duvieusart, som befuldmægtigede)

Sagens genstand
Begæring om udsættelse gennemførelsen af afgørelse GESTDEM 2014/6046 af 21. april 2015 vedrørende en genfremsat
begæring om aktindsigt i dokumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj
2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43), hvorved
Kommissionen gav aktindsigt i to dokumenter, som hidrører fra de franske myndigheder, og som var blevet fremsendt til
Kommissionen inden for rammerne af den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af
22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for
informationssamfundets tjenester (EFT L 204, s. 37).

Konklusion
1) Gennemførelsen af Europa-Kommissionens afgørelse GESTDEM 2014/6046 af 21. april 2015 vedrørende en genfremsat begæring
om aktindsigt i dokumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, hvorved Kommissionen gav aktindsigt i to dokumenter,
som hidrører fra de franske myndigheder, og som var blevet fremsendt til Kommissionen inden for rammerne af den procedure, der er
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske
standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, udsættes.

2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sag anlagt den 9. juli 2015 — Renfe-Operadora mod KHIM (AVE)
(Sag T-367/15)
(2015/C 346/37)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøger: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spanien) (ved advokaterne J.-B. Devaureix og M.
Hernández Sandoval)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret
Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke indeholdende ordbestanddelen »AVE« begæring om restitutio in integrum —
registreringsansøgning nr. 5 640 198

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 24. april 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag
R 712/2014-5)
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Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres, og følgelig imødekommes begæringen om »restitutio in integrum«, og sagsøgerens
klage over annullationsafdelingens afgørelse af 4. februar 2014, som således efter de nødvendige procedurer efterprøves
af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender
— Utilstrækkelig beskrivelse af de faktiske omstændigheder i den anfægtede afgørelse og uregelmæssigheder i proceduren,
der har medført en tilsidesættelse af retten til forsvar og af sagsøgerens omsorgspligt.

— Fejlagtig bedømmelse af beviser, misforhold mellem den formelle fejl, som påstås begået af sagsøgeren, og de
konsekvenser som følger heraf, da sagsøgeren er frataget sin ret til at klage over en afgørelse, der har negative virkninger
for sagsøgeren, og særlig streng tilgang ved vedtagelse af afgørelsen.

— Tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar, idet sagsøgeren ikke havde mulighed for at anfægte de materielle grunde,
som ligger til grund for den delvise ugyldighedserklæring af varemærket »AVE«.

Appel iværksat den 13. august 2015 af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)
til prøvelse af Personalerettens dom af 3. juni 2015 i sag F-78/14, Gross mod EU-Udenrigstjenesten
(Sag T-472/15 P)
(2015/C 346/38)
Processprog: fransk
Parter
Appellant: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (ved S. Marquardt og M. Silva, som
befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgien)

Appellantens påstande
— Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 3. juni 2015 i sag F-78/14 (Gross mod EU-Udenrigstjenesten) ophæves.

— Appellanten gives medhold i de i første instans nedlagte påstande.

— Philipp Oliver Gross tilpligtes at betale sagens omkostninger.

