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Obiectul
Cerere de suspendare a efectelor juridice ale deciziei prin care Comisia a inițiat o procedură oficială de investigare în materia
ajutoarelor de stat în ceea ce privește legea germană privind energia din surse regenerabile
Dispozitivul
1) Respinge cererea de măsuri provizorii.
2) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Ordonanța președintelui Tribunalului din 4 septembrie 2014 – Michelin Reifenwerke/Comisia
(Cauza T-301/14 R)
(„Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Promovare națională a producției de energie electrică din surse
regenerabile — Decizia Comisiei de a deschide procedura oficială de investigare în materia ajutoarelor de
stat — Cerere de suspendare a executării — Fumus boni juris”)
(2014/C 431/49)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Germania) (reprezentanți: T. Volz și B. Wißmann, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche și R. Sauer, agenți)
Obiectul
Cerere de suspendare a efectelor juridice ale deciziei prin care Comisia a inițiat o procedură oficială de investigare în materia
ajutoarelor de stat în ceea ce privește legea germană privind energia din surse regenerabile
Dispozitivul
1) Respinge cererea de măsuri provizorii.
2) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Acțiune introdusă la 4 iulie 2014 – Suedia/Comisia
(Cauza T-521/14)
(2014/C 431/50)
Limba de procedură: suedeza
Părțile
Reclamant: Regatul Suediei (reprezentanți: A. Falk și K. Sparrman, în calitate de agenți)
Pârâtă: Comisia Europeană
Concluziile
Reclamantul solicită Tribunalului:
— constatarea faptului că, prin neadoptarea de acte delegate în care să specifice criteriile științifice pentru determinarea
proprietăților care afectează sistemul endocrin, Comisia Europeană a încălcat articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și
utilizarea produselor biocide;
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— obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.
Motivele și principalele argumente
Potrivit articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul privind biocidele (1), Comisia trebuie să adopte, cel mai târziu la
13 decembrie 2013, acte delegate în care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează
sistemul endocrin. Reclamantul susține că, prin neadoptarea acestor acte delegate, Comisia nu a luat măsurile pe care este
obligată prin lege să le ia. Reclamantul a solicitat Comisiei să adopte actele delegate prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din
Regulamentul privind biocidele, dar, potrivit reclamantului, în răspunsul Comisiei nu a fost precizată nicio poziție cu privire
la solicitarea respectivă în sensul articolului 265 al doilea paragraf TFUE. Reclamantul susține că, în plus, la data introducerii
acțiunii, Comisia nu adoptase nicio măsură care să pună capăt pretinsei abțineri de a acționa. În opinia reclamantului,
Comisia dispune de date pentru a preciza criteriile științifice de determinare a proprietăților care afectează sistemul
endocrin și o aplicare a acelor criterii care, potrivit articolului 5 alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf din Regulamentul
privind biocidele, trebuie aplicate până la adoptarea de către Comisie de acte delegate conținând criterii privind substanțele
care afectează sistemul endocrin.
(1)

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață
și utilizarea produselor biocide (JO L 167, p. 1).

Acțiune introdusă la 29 august 2014 – JP Divver Holding Company/OAPI (EQUIPMENT FOR LIFE)
(Cauza T-642/14)
(2014/C 431/51)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irlanda) (reprezentanți: A. Franke, E. Bertram, avocați)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)
Datele privind procedura în fața OAPI
Marca în litigiu în cauză: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii „EQUIPMENT FOR LIFE”
Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 16 iunie 2014 în cauza R 64/2014-2
Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea deciziei atacate;
— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.
Motivul invocat
— încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009

Acțiune introdusă la 12 septembrie 2014 – SV Capital/ABE
(Cauza T-660/14)
(2014/C 431/52)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (reprezentant: M. Greinoman, avocat)
Pârâtă: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

