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Dane dotyczące postępowania przed OHIM
Właściciel spornego wzoru: Adekor s.r.o.
Przedmiotowy sporny wzór: (Przemysłowy) wzór wspólnotowy nr 000840400-0001
Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie R 1465/2014-3

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty
— istotne naruszenie przepisów postępowania;
— naruszenie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002;
— przekroczenie granic swobodnego uznania.

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2015 r. – Systran/Komisja
(Sprawa T-421/15)
(2015/C 337/30)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: Systran SA (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci J. Hoss, E. Omes i P. Hoffmann)
Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— połączenie niniejszej sprawy ze sprawą T-481/13;
— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 czerwca 2015 r., wydanej przez Komisję Europejską, a może Unię
Europejską;
— obciążenie Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej całością kosztów.
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Zarzuty i główne argumenty
W niniejszej skardze skarżąca żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, w której – w następstwie wyroku Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2013 r., Komisja/Systran i Systran Luxembourg, C-103/11 P, Zb.Orz., EU:C:2013:245,
– Komisja postanowiła o pobraniu odsetek wyrównaczych powiększonych o odsetki za zwłokę od dnia 19 sierpnia 2013 r.
od kwoty, jaką Komisja zapłaciła skarżącej tytułem odszkodowania w następstwie wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r.,
Systran i Systran Luxembourg/Komisja, T-19/07, Zb.Orz., EU:T:2010:526, uchylonego wyrokiem Trybunału.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, co do istoty identyczne jak zarzuty podniesione w ramach sprawy
T-481/13, Systran/Komisja (1) lub do nich podobne.
(1)

Dz.U. 2013, C 336, s. 27.

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2015 r. – Port Autonome du Centre et de l’Ouest i in./Komisja
(Sprawa T-438/15)
(2015/C 337/31)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgia) Port Autonome de Namur (Namur,
Belgia), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgia) i region Walonia (Jambes, Belgia) (przedstawiciel: adwokat J. Vanden
Eynde)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— uznanie wniesionej skargi za dopuszczalną w przypadku każdego ze skarżących i w konsekwencji stwierdzenie
nieważność decyzji Komisji o sygnaturze: SA.38393(2014/CP) – opodatkowanie portów w Belgii;

— uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną i zasadną;

— w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej uznającej brak opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej portów belgijskich, a w szczególności portów
walońskich, za pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

