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Saken
Begäran om inhibition av rättsföljderna av kommissionens beslut att inleda ett formellt granskningsförfarande i fråga om
statligt stöd avseende den tyska lagen om förnybara energikällor.
Avgörande
1) Begäran om interimistiska åtgärder avslås.
2) Frågan om rättegångskostnader anstår.

Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 4 september 2014 — Michelin Reifenwerke mot
kommissionen
(Mål T-301/14 R)
(Interimistiskt förfarande — Statliga stöd — Nationell marknadsföring av elproduktionen från förnybara
energikällor — Kommissionens beslut att inleda det formella granskningsförfarandet i fråga om statligt
stöd — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris)
(2014/C 431/49)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Michelin Reifenwerke AG & Co. (Karlsruhe, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Volz och B. Wißmann)
Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och R. Sauer)
Saken
Begäran om inhibition av rättsföljderna av kommissionens beslut att inleda ett formellt granskningsförfarande i fråga om
statligt stöd avseende den tyska lagen om förnybara energikällor.
Avgörande
1) Begäran om interimistiska åtgärder avslås.
2) Frågan om rättegångskostnader anstår.

Talan väckt den 4 juli 2014 — Sverige mot kommissionen
(Mål T-521/14)
(2014/C 431/50)
Rättegångsspråk: svenska
Parter
Sökande: Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och K. Sparrman)
Svarande: Europeiska kommissionen
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— fastställa att Europeiska kommissionen, genom att underlåta att anta delegerade akter för att närmare ange vetenskapliga
kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper, har brutit mot artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av
biocidprodukter.
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— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Enligt artikel 5.3 i biocidförordningen (1) ska kommissionen senast den 13 december 2013 anta delegerade akter för att
närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper. Sökanden gör gällande att genom att inte
anta sådana delegerade akter har kommissionen underlåtit att vidta åtgärder som den är rättsligt förpliktad att göra.
Sökanden har anmodat kommissionen att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5.3 i biocidförordningen utan att
kommissionens svar, enligt sökanden, inneburit ett ställningstagande till denna anmodan i den mening som avses i
artikel 265 andra stycket FEUF. Sökanden hävdar att kommissionen inte heller har vid tiden för stämningsansökan vidtagit
åtgärder som medfört att den åberopade underlåtenheten upphört. Enligt sökanden har kommissionen underlag för att
närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper och en tillämpning av de kriterier, som
enligt andra och tredje styckena i artikel 5.3 i biocidförordningen ska gälla intill dess kommissionen har antagit delegerade
akter med kriterier för hormonstörande ämnen.
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter (EUT L 167, s. 1).

Talan väckt den 29 augusti 2014 — JP Divver Holding Company mot harmoniseringsbyrån
(EQUIPMENT FOR LIFE)
(Mål T-642/14)
(2014/C 431/51)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irland) (ombud: advokaterna A. Franke och E. Bertram)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån
Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av varumärket ”EQUIPMENT FOR LIFE”
Angripet beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 16 juni 2014 i ärende R 64/
2014-2
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det angripna beslutet, och
— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
Grund
— Åsidosättande av artikel 7.1.b i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 12 september 2014 — SV Capital mot Europeiska bankmyndigheten
(Mål T-660/14)
(2014/C 431/52)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: SV Capital OÜ (Tallinn, Estland) (ombud: advokaten M. Greinoman)
Svarande: Europeiska bankmyndigheten

