
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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