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Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.11.2014 – Theophilou v. komissio ja EKP
(Asia T-293/13) (1)
(Kumoamis- ja vahingonkorvauskanteet — Kyproksen vakaustukiohjelma — Kyproksen tasavallan ja
EVM:n välillä tehty yhteisymmärryspöytäkirja erityisistä talouspoliittisista ehdoista — Unionin yleisen
tuomioistuimen toimivalta — Syy-yhteys — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat
osittain ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton oikeudellisesti)
(2015/C 026/38)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset
Kantajat: Christos Theophilou (Nikosia, Kypros) ja Eleni Theophilou (Nikosia) (edustajat: solicitor C. Paschalides ja asianajaja
A. Paschalides)
Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A.
Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde
Kanne, jossa vaaditaan ensinnäkin Kyproksen tasavallan ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) välillä erityisistä
talouspoliittisista ehdoista 26.4.2013 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan 1.23–1.27 kohdan kumoamista ja jossa vaaditaan
toiseksi korvausta vahingosta, jota kantajat väittävät kärsineen 1.23–1.27 kohdan sisällyttämisestä yhteisymmärryspöytäkirjaan ja siitä, ettei komissio ole noudattanut valvontavelvollisuuttaan.

Määräysosa
1) Kanne hylätään.
2) Christos Theophilou ja Eleni Theophilou vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan
komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.

(1)

EUVL C 226, 3.8.2013.

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.11.2014 – Fialtor v. komissio ja EKP
(Asia T-294/13) (1)
(Kumoamis- ja vahingonkorvauskanteet — Kyproksen vakaustukiohjelma — Kyproksen tasavallan ja
EVM:n välillä tehty yhteisymmärryspöytäkirja erityisistä talouspoliittisista ehdoista — Unionin yleisen
tuomioistuimen toimivalta — Syy-yhteys — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat
osittain ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton oikeudellisesti)
(2015/C 026/39)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (edustajat: solicitor C. Paschalides ja asianajaja A. Paschalides)
Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders ja J.-P. Keppenne) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A.
Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

FI

C 26/32

Euroopan unionin virallinen lehti

26.1.2015

Oikeudenkäynnin kohde
Kanne, jossa vaaditaan ensinnäkin Kyproksen tasavallan ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) välillä erityisistä
talouspoliittisista ehdoista 26.4.2013 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan 1.23–1.27 kohdan kumoamista ja jossa vaaditaan
toiseksi korvausta vahingosta, jota kantaja väittää kärsineen 1.23–1.27 kohdan sisällyttämisestä yhteisymmärryspöytäkirjaan ja siitä, ettei komissio ole noudattanut valvontavelvollisuuttaan.

Määräysosa
1) Kanne hylätään.
2) Fialtor Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin
(EKP) oikeudenkäyntikulut.

(1)

EUVL C 226, 3.8.2013.

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.11.2014 – LemonAid Beverages v. SMHV – Pret a
Manger (Europe) (Lemonaid)
(Asia T-298/13) (1)
(Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen —
Lausunnon antamisen raukeaminen)
(2015/C 026/40)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: LemonAid Beverages GmbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat U. Lüken ja J. Natzel sekä solicitor P.
Brownlow)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)
Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Pret a Manger (Europe) Ltd (Lontoo,
Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajaja A. Tsoutsanis ja solicitor S. Croxon)

Oikeudenkäynnin kohde
Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) toisen valituslautakunnan 13.3.2013 (asia R 276/2012-2)
tekemästä päätöksestä, joka koskee Pret à Manger (Europe) Ltd:n ja LemonAid Beverages GmbH:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Määräysosa
1) Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.
2) Kantaja ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet vastaajan
oikeudenkäyntikuluista.

(1)

EUVL C 215, 27.7.2013.

