
Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Novartis AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 111 z 29.3.2016.

Wyrok Sądu z dnia 25 stycznia 2018 r. – Włochy / Komisja

(Sprawa T-91/16) (1)

[EFS — Program operacyjny objęty celem nr 1 dla regionu Sycylii — Zmniejszenie pierwotnie przyznanej 
pomocy finansowej — Metoda obliczania przez ekstrapolację — Proporcjonalność — Artykuł 39 ust. 2 i 3 

rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 — Obowiązek uzasadnienia]

(2018/C 094/22)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez de P. Gentiliego, avvocato 
dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Arenas i F. Tomat, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015) 9413 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
dotyczącej zmniejszenia wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego (FSE) w program operacyjny dla regionu Sycylii, 
który wpisuje się we wspólnotowe ramy wsparcia na pomoc strukturalną dla włoskich regionów, których dotyczy cel nr 1 
rozporządzenia nr 1260/1999 (CCI 1999IT 161PO011).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 136 z 18.4.2016.

Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2018 r. – Arctic Cat / EUIPO – Slazengers (Przedstawienie skaczącego 
zwierzęcia z rodziny kotowatych, skierowanego w prawo)

(Sprawa T-113/16) (1)

{Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa 
wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy przedstawiający skaczące zwierzę z rodziny 

kotowatych, skierowane w prawo — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający 
skaczące zwierzę z rodziny kotowatych, skierowane w lego — Względna podstawa odmowy rejestracji — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 

2017/1001]}

(2018/C 094/23)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci M. Hartmann 
i S. Fröhlich)
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Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Slazengers Ltd (Burnham, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 stycznia 2016 r. (sprawa R 2953/2014-5) dotyczącą 
postępowania w sprawie sprzeciwu między Slazengers a Arctic Cat.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) Arctic Cat, Inc. pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 
(EUIPO).

(1) Dz.U. C 175 z 17.5.2016.

Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2018 r. – Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni / Komisja

(Sprawa T-172/16) (1)

(Pomoc państwa — Obniżenie podatków i składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane 
na obszarach Włoch, na których wystąpiły klęski żywiołowe — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną 

z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Ewentualny 
beneficjent pomocy, któremu przysługuje prawo nabyte — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — 

Dopuszczalność — Równe traktowanie — Uzasadnione oczekiwania)

(2018/C 094/24)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni Srl (Katania, Włochy) (przedstawiciel: adwokat E. Castorina)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Stancanelli i V. Bottka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem żądania głównego, dokonanie „kompromisowej wykładni” decyzji Komisji (UE) 2016/195 z dnia 14 sierpnia 
2015 r. w sprawie środków pomocy państwa SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) wdrożonych przez Włochy obejmujących 
obniżenie podatków i składek związanych z klęskami żywiołowymi (wszystkie sektory z wyjątkiem rolnictwa) oraz 
SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) wdrożonych przez Włochy obejmujących obniżenie podatków i składek związanych 
z trzęsieniem ziemi w 2009 r. w Abruzji (wszystkie sektory z wyjątkiem rolnictwa) (Dz.U. 2016, L 43, s. 1), a tytułem 
żądania ewentualnego, wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 211 z 13.6.2016.
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