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— EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og fejlfortolkning af retspraksis på området.
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og urigtig gengivelse af beviserne.

Sag anlagt den 17. februar 2017 — Recordati Orphan Drugs mod EUIPO — Laboratorios Normon
(NORMOSANG)
(Sag T-103/17)
(2017/C 121/60)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Frankrig) (ved advokat J. Quirin)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Laboratorios Normon SA (Tres Cantos, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Recordati Orphan Drugs
Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »NORMOSANG« — registreringsansøgning nr. 12 174 926
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 22. november 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 831/2016-5)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
— Tilsidesættelse af regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), og regel 20, stk. 1, i forordning nr. 2868/95.

Sag anlagt den 17. februar 2017 — ClientEarth mod Kommissionen
(Sag T-108/17)
(2017/C 121/61)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: ClientEarth (London, Det Forenede Kongerige) (ved barrister A. Jones)
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Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Sagen antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.
— Europa-Kommissionens afgørelse af 7. december 2016 (»den anfægtede afgørelse«), hvorved Kommissionen gav afslag
på at foretage en fornyet bedømmelse af dens afgørelse C(2016) 3549 (»afgørelsen om godkendelse«), hvorved
foretagenderne VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB og Plastic Planet srl fik godkendelse til brug af kemikaliet, der
er kendt som Bis-(2-ethylhexyl)phthalat i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), annulleres.
— Afgørelsen om godkendelse annulleres.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger
— Der træffes sådanne foranstaltninger, der måtte findes fornødne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.
1. Med det første anbringende gøres gældende, at den anfægtede afgørelse er truffet på grundlag af en åbenbar
retsvildfarelse og et åbenbart urigtigt skøn for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt ansøgningen om godkendelse fra
VinyLoop, Stena og Plastic Planet, som hævdet, var i overensstemmelse med artikel 62 og artikel 60, stk. 7, i forordning
(EF) nr. 1907/2006.
2. Med det andet anbringende gøres gældende, at den anfægtede afgørelse er truffet på grundlag af en åbenbar
retsvildfarelse og et åbenbart urigtigt skøn i henhold til artikel 60, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til
den socioøkonomiske vurdering.
3. Med det tredje anbringende gøres gældende, at den anfægtede afgørelse er truffet på grundlag af en åbenbar
retsvildfarelse og et åbenbart urigtigt skøn i henhold til artikel 60, stk. 4, og artikel 60, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1907/
2006 i forbindelse med en analyse af, om der findes alternativer.
4. Med det fjerde anbringende gøres gældende, at den anfægtede afgørelse er truffet på grundlag af en åbenbar
retsvildfarelse og et åbenbart urigtigt skøn med hensyn til anvendelsen af forsigtighedsprincippet i forbindelse med
godkendelsesproceduren i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT 2006, L 396, s. 1).

Sag anlagt den 21. februar 2017 — FCA US mod EUIPO — Busbridge (VIPER)
(Sag T-109/17)
(2017/C 121/62)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, De Forenede Stater) (ved C. Morcom, QC)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Det Forenede Kongerige)

