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— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.
Jogalapok
— a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése és a szóban forgó kérdésekkel kapcsolatos ítélkezési
gyakorlat téves értelmezése;
— a 207/2009 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése és a bizonyítékok elferdítése.

2017. február 17-én benyújtott kereset – Recordati Orphan Drugs kontra EUIPO – Laboratorios
Normon (NORMOSANG)
(T-103/17. sz. ügy)
(2017/C 121/60)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Franciaország) (képviselő: J. Quirin ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Laboratorios Normon SA (Tres Cantos, Spanyolország)
Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a felperes
A vitatott védjegy: „NORMOSANG” európai uniós szóvédjegy – 12 174 926. sz. védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. november 22-én hozott határozata (R 831/20165. sz. ügy)
Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.
Jogalapok
— a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— a 2868/95 rendelet 19. cikke (2) bekezdése a) pontja ii. alpontjának és 20. cikke (1) bekezdésének megsértése.

2017. február 17-én benyújtott kereset – ClientEarth kontra Bizottság
(T-108/17. sz. ügy)
(2017/C 121/61)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: ClientEarth (London, Egyesült Királyság) (képviselő: A. Jones barrister)
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Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;
— semmisítse meg az 1907/2006/EK rendelet (1) alapján a di(2-etilhexil)-ftalát néven ismert vegyi anyag használatára
vonatkozóan a VinyLoop Ferrara SpA, a Stena Recycling AB és a Plastic Planet srl vállalkozás számára adott engedélyről
szóló C(2016) 3549 európai bizottsági határozat (a továbbiakban: engedélyező határozat) felülvizsgálatát megtagadó
2016. december 7-i bizottsági határozatot (a továbbiakban: megtámadott határozat);
— semmisítse meg az engedélyező határozatot;
— a Bizottságot kötelezze az alperes részéről felmerült költségek viselésére, és
— rendeljen el bármely szükségesnek ítélt intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.
1. Az első, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló téves jogalkalmazást és értékelési hibákat
tartalmaz a VinyLoop, a Stena és a Plastic Planet engedélyezési kérelmének az 1907/2006 rendelet 62. cikke és
60. cikkének (7) bekezdése szerinti állítólagos megfelelősége tekintetében.
2. A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló téves jogalkalmazást és értékelési hibákat
tartalmaz az 1907/2006 rendelet 60. cikkének (4) bekezdése szerinti társadalmi-gazdasági értékelés tekintetében.
3. A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló értékelési hibákat tartalmaz az 1907/
2006 rendelet 60. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti alternatívák értékelése tekintetében.
4. A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló téves jogalkalmazást és értékelési hibákat
tartalmaz az elővigyázatosság elvének az 1907/2006 rendelet szerinti engedélyezési eljárással összefüggésben történő
alkalmazása tekintetében.

(1)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL 2007.
L 136., 3. o.; HL 2008. L 141., 22. o.; HL 2009. L 36., 84. o.; HL 2010. L 118, 89. o.; HL 2015. L 212., 39. o.).

2017. február 21-én benyújtott kereset – FCA US kontra EUIPO – Busbridge (VIPER)
(T-109/17. sz. ügy)
(2017/C 121/62)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Egyesült Államok) (képviselő: C. Morcom QC)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Egyesült Királyság)

