DA

30.1.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 30/49

Sagens genstand
Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 15. februar 2016 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1819/20154) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet APlan som EU-varemærke
Konklusion
1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2) Grid applications GmbH betaler sagens omkostninger.
(1)

EUT C 200 af 6.6.2016.

Sag anlagt den 18. november 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mod SRB
(Sag T-809/16)
(2017/C 030/56)
Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Østrig) (ved advokat G. Eisenberger)
Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans
Sagsøgerens påstande
— Decision fra Single Resolution Boards SRB/ES/SRF/2016/06 af 15. april 2016 (»Decision of the Executive Session of the
Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/06)«) og
Decision fra Single Resolution Boards SRB/ES/SRF/2016/13 af 20. maj 2016 (»Decision of the Executive Session of the
Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions
to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)«) annulleres, idet det mindste i det omfang disse Decisions
vedrører sagsøgeren.
— Den Fælles Afviklingsinstans tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.
— Første anbringende om, at der foreligger en åbenbar tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter på grund af en
manglende (fuldstændig) bekendtgørelse af de anfægtede afgørelser.
— Andet anbringende om, at der foreligger en åbenbar tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter på grund af en
manglende begrundelse for de anfægtede afgørelser.

Sag anlagt den 18. november 2016 — Di Bernardo mod Kommissionen
(Sag T-811/16)
(2017/C 030/57)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)
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Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Afgørelsen af 10. august 2016, hvorved udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AST-SC/03/15 udelukkede
sagsøgeren fra den nævnte udvælgelsesprøve, annulleres.
— Europa-Kommissionen tilpligtes under alle omstændigheder at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.
1. Første anbringende er, at udvælgelseskomitéen anlagde forskellige åbenlyst urigtige skøn i forbindelse med bedømmelsen
af sagsøgerens erhvervserfaring.
2. Andet anbringende, som fremsættes subsidiært, er, at den anfægtede afgørelse er mangelfuldt begrundet og at sagsøgeren
ikke er blevet gjort bekendt med de udvælgelseskriterier, der er fastlagt af udvælgelseskomitéen.

Sag anlagt den 21. november 2016 — Abes mod Kommissionen
(Sag T-813/16)
(2017/C 030/58)
Processprog: portugisisk
Parter
Sagsøger: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portugal) (ved
advokat N. Mimoso Ruiz)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens/Sagsøgernes påstande
— Det anerkendes, at annullationssøgsmål kan antages til realitetsbehandling i overensstemmelse med artikel 263 TEUF og
i henhold til artikel 264 TEUF.
— Afgørelse C(2016) 5054 af 9. august 2016 annulleres i overensstemmelse med artikel 263 TEUF, for så vidt som den
fastslår, at den i klagen beskrevne foranstaltning ikke udgør statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF.
— Afgørelse C(2016) 5054 af 9. august 2016 annulleres i overensstemmelse med artikel 263 TEUF, for så vidt som den
fastslår, at, selv om den i klagen beskrevne foranstaltning udgør statsstøtte, er den forenelig med det indre marked som
omhandlet artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.
1. Første anbringende om manglende begrundelse. Sagsøgeren har gjort gældende, at afgørelsen er behæftet med en
begrundelsesmangel, eftersom det heri fastslås, at, selv om foranstaltningen udgør støtte som omhandlet i artikel 107,
stk. 1, TEUF, er den forenelig med det indre marked i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF, uden at denne
konklusion begrundes.

