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Beroep ingesteld op 21 juni 2016 — VF Europe/Commissie
(Zaak T-324/16)
(2016/C 305/59)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: VF Europe BVBA (Bornem, België) (vertegenwoordigers: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke,
C. Borgers en N. Baeten, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies
— het besluit van de Commissie van 11 januari 2016 betreffende de staatssteunregeling inzake vrijstelling van overwinst
SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), door het Koninkrijk België ten uitvoer gelegd, nietig verklaren;
— subsidiair, de artikelen 2 tot en met 4 van het besluit nietig verklaren, en
— in ieder geval de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekende partij vier middelen aan.
1. Eerste middel: onjuiste rechtsopvatting en kennelijke beoordelingsfout van de Commissie door de gestelde
steunmaatregel te identificeren en te kwalificeren als een steunregeling in de zin van artikel 1, onder d), van
verordening nr. 2015/1589 van de Raad (1) en artikel 107 VWEU.
2. Tweede middel: de Commissie heeft artikel 107 VWEU geschonden, geen motivering gegeven en een kennelijke
beoordelingsfout gemaakt door te stellen dat de Belgische overwinstrulingsregeling een steunmaatregel van de staat
vormt.
3. Derde middel: de Commissie heeft artikel 16, lid 1, van verordening nr. 2015/1589 van de Raad, alsmede de algemene
beginselen van rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen, geschonden door terugvordering van de gestelde steun te
gelasten.
4. Vierde middel: de Commissie heeft artikel 2, lid 6, VWEU en het beginsel van gelijke behandeling geschonden, alsmede
haar bevoegdheden misbruikt, door gebruik te maken van regels inzake staatssteun om het Belgische systeem van
overwinstrulings te verbieden.
(1)

Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB 2015, L 248, blz. 9).

Beroep ingesteld op 23 juni 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)
(Zaak T-328/16)
(2016/C 305/60)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Ian Paice (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Engelman, barrister en J. Stephenson,
solicitor)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Verenigde Staten)
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Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniewoordmerk „DEEP PURPLE” — inschrijvingsaanvraag nr. 11 772 721
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 21 maart 2016 in zaak R 736/2015-5

Conclusies
— nietigverklaring van de bestreden beslissing zoals het Gerecht passend acht, namelijk afwijzing van het merk in zijn
geheel voor alle waren en diensten waarvoor het was aangevraagd;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten die verzoekster bij dit beroep zijn opgekomen.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.

Hogere voorziening ingesteld op 20 juni 2016 door FN, FP en FQ tegen het arrest van het Gerecht
voor ambtenarenzaken van 11 april 2016 in zaak F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL
(Zaak T-334/16 P)
(2016/C 305/61)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirerende partijen: FN (Boedapest, Hongarije), FP (Bratislava, Slowakije), FQ (Les Fonts Benitachell, Spanje) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)
Andere partij in de procedure: Europese Politieacademie (CEPOL)

Conclusies
De rekwirerende partijen verzoeken het Gerecht:
— het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 11 april [2016] in zaak F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL, te
vernietigen en dientengevolge,
— nietig te verklaren besluit nr. 17/2014/DIR van CEPOL van 23 mei 2014, waarbij wordt bepaald dat CEPOL met ingang
van 1 oktober 2014 zal verhuizen naar Boedapest, Hongarije, en rekwiranten wordt meegedeeld dat „niet-opvolging van
dit bevel zal worden beschouwd als ontslagname met ingang van 30 september 2014”,
— nietig te verklaren de besluiten van CEPOL van 28 november 2014 tot afwijzing van de klachten die rekwiranten tussen
8 en 21 augustus 2014 hebben ingediend tegen het besluit van 23 mei 2014,
— CEPOL te veroordelen tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die rekwiranten hebben geleden,
— CEPOL te verwijzen in de kosten die rekwiranten in deze zaak en in zaak F-41/15 DISS II hebben gemaakt.

