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Sag anlagt den 21. juni 2016 — VF Europe mod Kommissionen
(Sag T-324/16)
(2016/C 305/59)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: VF Europe BVBA (Bornem, Belgien) (ved advokaterne H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers og N.
Baeten)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Kommissionens afgørelse af 11. januar 2016 om den skattefritagelse for overskydende fortjeneste, statsstøtteordning
SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), som Kongeriget Belgien har indført, annulleres.
— Subsidiært annulleres afgørelsens artikel 2-4.
— Under alle omstændigheder tilpligtes Europa-Kommissionen at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.
1. Første anbringende om, at Kommissionen begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved identifikationen af
den angivelige støtteforanstaltning og dens kvalificering som en støtteordning som omhandlet i artikel 1, litra d), i
Rådets forordning nr. 2015/1589 (1) og i artikel 107 TEUF.
2. Andet anbringende om, at Kommissionen tilsidesatte artikel 107 TEUF, undlod at give en begrundelse og anlagde et
åbenbart urigtigt skøn, da den fastslog, at den belgiske ordning med bindende forhåndstilsagn for overskydende
fortjeneste udgjorde en statsstøtteforanstaltning.
3. Tredje anbringende om, at Kommissionen tilsidesatte artikel 16, stk. 1, i Rådets forordning nr. 2015/1589 og
retssikkerhedsprincippet samt princippet om beskyttelsen af den berettigede forventning, idet den krævede
tilbagesøgning af den angivelige støtte.
4. Fjerde anbringende om, at Kommissionen tilsidesatte artikel 2, stk. 6, TEUF og ligebehandlingsprincippet, og misbrugte
sine beføjelser, idet den anvendte statsstøttereglerne til at forbyde den belgiske ordning med bindende forhåndsbesked
vedrørende overskydende fortjeneste.
(1)

Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13.7.2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (EUT 2015, L 248, s. 9).

Sag anlagt den 23. juni 2016 — Paice mod EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)
(Sag T-328/16)
(2016/C 305/60)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Ian Paice (London, Det Forenede Kongerige) (ved barrister M. Engelman og solicitor J. Stephenson)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, De Forenede Stater)
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Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Richard Hugh Blackmore
Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »DEEP PURPLE« — registreringsansøgning nr. 11 772 721
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. marts 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 736/2015-5)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt som Retten finder det passende, således at varemærket nægtes registreret i
det hele for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser.
— EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.

Appel iværksat den 20. juni 2016 af FN, FP og FQ til prøvelse af Personalerettens dom af 11. april
2016 i sag F-41/15, DISS II FN m.fl. mod CEPOL
(Sag T-334/16 P)
(2016/C 305/61)
Processprog: engelsk
Parter
Appellanter: FN (Budapest, Ungarn), FP (Bratislava, Slovakiet) og FQ (Les Fonts Benitachell, Spanien) (ved advokaterne L. Levi
og A. Blot)
Den anden part i appelsagen: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Appellanternes påstande
— Ophævelse af Personalerettens dom af 11. april 2016 i sag F-41/15 DISS II, FN m.fl. mod CEPOL, og i
overensstemmelse hermed:
— Annullation af CEPOL’s afgørelse nr. 17/2014/DIR af 23. maj 2014 om flytning af CEPOL til Budapest, Ungarn, fra den
1. oktober 2014 og hvori appellanterne blev oplyst om, at »manglende overholdelse af denne instruks vil blive anset for
en opsigelse med virkning fra den 30. september 2014«.
— Annullation af CEPOL’s afgørelser af 28. november 2014 om afslag på appellanternes klager, indgivet mellem den 8. og
21. august 2014, over afgørelsen af 23. maj 2014.
— CEPOL tilpligtes at erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som appellanterne har lidt.
— CEPOL tilpligtes at bære appellanternes sagsomkostninger i forbindelse med denne appel og i sag F-41/15 DISS II.

