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— subsidiair, als gedeeltelijke herziening van de bestreden beslissing, het verzoek tot schrapping wegens niet-gebruik van
het merk EU’159 met betrekking tot de waren en diensten van de klassen 30 (koffie), 41 (educatieve en
opleidingsactiviteiten, opleidingscursussen), 43 (serveren van voedsel en drank, diensten van ondernemingen die voedsel
en dranken verstrekken voor consumptie in bars, restaurants, self service, kantines), afwijzen;
— de in het ongelijk gestelde partij verwijzen in de kosten van het geding en in die van de twee voorgaande instanties.
Aangevoerd middel
— onjuiste beoordeling van de bewijzen betreffende het gebruik in de zin van de artikelen 58, lid 1, onder a), en 18, lid 1,
van verordening nr. 2017/1001.

Beroep ingesteld op 24 januari 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commissie
(Zaak T-41/18)
(2018/C 142/69)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spanje) (vertegenwoordiger: J. Costas Alonso, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie
Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
— ervoor te zorgen dat de Europese Commissie, als hoedster van de Verdragen, haar verplichting nakomt om te waken
over de uniforme toepassing van de communautaire bepalingen door alle lidstaten, door aldus te handelen dat de
uniforme toepassing in alle lidstaten wordt verzekerd van de Europese voorschriften betreffende de invoer van
producten van dierlijke oorsprong uit derde landen en door de voorschriften inzake dergelijke controles te
harmoniseren, en
— in het bijzonder het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie te gelasten een
vergelijkende analyse uit te voeren van de toepassing van de gemeenschapswetgeving inzake de invoer van producten
van dierlijke oorsprong uit derde landen in de havens van Vigo en Leixoes (Portugal).
Middelen en voornaamste argumenten
Tot staving van haar beroep betoogt verzoekster dat de divergenties bij de toepassing van de gemeenschapsregels met
betrekking tot de invoer van bevroren en gekoelde visserijproducten uit derde landen leiden tot een wijziging van de
mededingingsregels en van het level playing field, hetgeen uiteindelijk resulteert in een verstoring van de interne markt.
In dit verband wordt ook aangevoerd dat havens een sleutelrol spelen in het vrachtverkeer, met name met betrekking tot de
invoer van visserijproducten, waarvan 76 % via havens aankomt.

Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Alfamicro / Commissie
(Zaak T-64/18)
(2018/C 142/70)
Procestaal: Portugees
Partijen
Verzoekende partij: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portugal) (vertegenwoordigers: G. Gentil Anastácio en D. Pirra Xarepe, advocaten)

