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Talan väckt den 16 maj 2017 – Transdev m.fl. mot kommissionen
(Mål T-291/17)
(2017/C 231/50)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Frankrike), Transdev Ile de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides
automobiles (TRA) (Villepinte, Frankrike) (ombud: advokat F. Salat-Baroux)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— i första hand, delvis ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 2 februari om stödordningen SA.26763
2014/C (ex 2012/NN) som Frankrike har genomfört till förmån för bussföretag i regionen Île-de-France, i den del det i
artikel 1 i detta beslut förklaras att den regionala stödordningen genomförts ”på ett rättsstridigt sätt”, trots att det rörde
sig om en befintlig stödordning, eller
— i andra hand, delvis ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 2 februari om stödordningen SA.26763
2014/C (ex 2012/NN) som Frankrike har genomfört till förmån för bussföretag i regionen Île-de-France, i den del det i
artikel 1 i detta beslut förklaras att den regionala stödordningen genomförts på ett rättsstridigt sätt, vad rör perioden
fram till den 25 november 1998, och
— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.
1. Första grunden: Den aktuella regionala stödordningen har inte genomförts på ett rättsstridigt sätt, eftersom den inte
omfattas av kravet på förhandsanmälan. Den aktuella regionala stödordningen utgör nämligen en befintlig stödordning, i
den mening som avses i artikel 108.1 FEUF samt artikel 1 b och kapitel VI i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den
13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUT L 248, 2015, s. 9) (nedan kallad förordning nr 2015/1589). Enligt de regler som gäller för befintliga stödordningar
är det inte förbjudet att genomföra sådana, varför kommissionen, i förekommande fall, endast kunde föreskriva lämpliga
åtgärder för att få dem att i framtiden utvecklas eller försvinna.
2. Andra grunden (andrahandsgrund): Den aktuella regionala stödordningen utgör inte en befintlig stödordning. Enligt
sökandena är det angripna beslutet rättsstridigt på grund av att kommissionen ansett att den tioåriga preskriptionstiden
avbrutits genom att talan år 2004 väcktes av Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (nedan kallad SATV) vid
nationell domstol. I artikel 17 i förordning nr 2015/1589 föreskrivs nämligen att den tioåriga preskriptionstiden endast
kan avbrytas genom en åtgärd som vidtas av kommissionen eller en medlemsstat, på kommissionens begäran.
Sökandena hävdar att SATV:s talan vid nationell domstol inte utgör en åtgärd som avbryter preskriptionstiden, i den
mening som avses i denna bestämmelse.

Talan väckt den 16 maj 2017 – Région Île-de-France mot kommissionen
(Mål T-292/17)
(2017/C 231/51)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Région Île-de-France (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten J.-P. Hordies)
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Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som Europeiska kommissionen meddelade den 2 februari 2017 (SA.26763 – (2014/C) –),
angående det stödsystem som Frankrike genomfört till förmån för bussbolag i regionen Île-de-France, i den del
kommissionen klassificerade systemet som statligt stöd, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.
1. Första grunden: Kommissionen underlät att klassificera stödsystemet för regionen som befintligt stöd.
2. Andra grunden: Det angripna beslutet är inte tillräckligt motiverat. Denna grund består av två delar:
— Bristande motivering rörande selektivitetskriteriet.
— Bristande motivering rörande kriteriet avseende en otillbörlig ekonomisk fördel.

Överklagande ingett den 12 maj 2017 – Lion’s Head Global Partners mot EUIPO – Lion Capital (Lion’s
Head)
(Mål T-294/17)
(2017/C 231/52)
Överklagandet är avfattat på tyska
Parter
Klagande: Lion’s Head Global Partners LLP (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaten R. Nöske)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Lion Capital LLP (London, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden
Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ”Lion’s Head” –
Registreringsansökan nr 997 073
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 28 februari 2017 i ärende R 1478/2016-4

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå invändningen, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

