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4. Zarzut czwarty, podniesiony subsydiarnie, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 3 i 4 europejskiego aktu wyborczego w zakresie, w 
jakim istnieje podstawa niepołączalności przewidziana w hiszpańskim ustawodawstwie wyborczym [art. 211 ust. 1 lit. d) 
ustawy organicznej o powszechnym systemie wyborczym].

—  W tej kwestii skarżący podnoszą, że zgodnie z uregulowaniem europejskim każde państwo członkowskie może rozszerzyć 
przypadki niepołączalności przewidziane dla wyborów do Parlamentu Europejskiego na poziomie krajowym, że ww. prze-
pis krajowego prawa wyborczego przewiduje niepołączalność w odniesieniu do członków zgromadzeń ustawodawczych 
wspólnot autonomicznych oraz że panowie Puigdemont i Comín nie są członkami parlamentu Katalonii od dnia 7 stycz-
nia 2010 r.

Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2020 r. – Datenlotsen Informationssysteme/Komisja

(Sprawa T-34/20)

(2020/C 77/79)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Datenlotsen Informationssysteme (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 września 2019 w sprawie pomocy SA.34402 – 2015/C (ex 
2015/NN) udzielonej przez Niemcy na rzecz Hochschul-Informations-System GmbH [dokument Komisji nr C(2019) 6836 final];

—  obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty.

1. Naruszenie art. 107 ust. 1 TFUE poprzez zastosowanie niezgodnego z orzecznictwem kryterium oceny dla określenia ekono-
miczności działań Hochschul-Informations-System GmbH (zwanej dalej „HIS”), ponieważ Komisja nie uwzględniła treści „kry-
terium nierozdzielności” i autonomicznego znaczenia „kryterium zależności”.

2. Naruszenie art. 107 ust. 1 TFUE poprzez zakwalifikowanie działalności HIS na rzecz niemieckich państwowych szkół wyż-
szych jako nieekonomicznej.

3. Naruszenie art. 107 ust. 1 TFUE poprzez brak rozróżnienia różnych pól działalności HIS.

4. Naruszenie art. 108 ust. 3 TFUE i art. 1 lit. b) pkt 5 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 (1) poprzez zakwalifikowanie bez-
pośredniego wsparcia jako „istniejącej pomocy” na podstawie istnienia rynku w roku 1976.

5. Naruszenie art. 296 ust. 2 TFUE poprzez niewystarczające uzasadnienie zastosowania art. 1 lit. b) pkt 5 rozporządzenia 
2015/1589 poza sytuacjami dotyczącymi liberalizacji.
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6. Naruszenie art. 108 ust. 3 TFUE i art. 1 lit. b) pkt 5 rozporządzenia 2015/1589 poprzez zakwalifikowanie bezpośredniego 
wsparcia jako „istniejącej pomocy” na podstawie istotnej zmiany środków.

7. Naruszenie art. 108 ust. 3 TFUE i art. 1 lit. b) pkt 5 rozporządzenia 2015/1589 poprzez zakwalifikowanie bezpośredniego 
wsparcia jako „systemu pomocy”, gdy natomiast istnieje szereg przyznawanych corocznie pojedynczych pomocy.

8. Naruszenie prawa do „rozsądnego czasu trwania postępowania” jako części prawa do dobrej administracji na podstawie art. 
41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).

Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2020 r. – Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

(Sprawa T-38/20)

(2020/C 77/80)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Lotto24 AG (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat O. Brexl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy LOTTO24 w kolorach pomarańczowym (Pantone 130) i czerwonym (Pantone 
1807) – zgłoszenie nr 17 996 822

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie R 1216/2019-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

—  obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

—  Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

—  Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
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