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4. Vierde middel: het COMP of de Commissie heeft een kennelijke beoordelingsfout begaan bij het evalueren en afwijzen
van het bewijs dat door de verzoekende partij is aangevoerd met betrekking tot het tekort aan beschikbaarheid van
trientine.

(1)

Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire
procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en
tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (Voor de EER relevante tekst) (PB 2004, L 136, blz. 1).

Beroep ingesteld op 30 oktober 2017 — Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT)
(Zaak T-736/17)
(2018/C 013/41)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Lincoln Global, Inc. (Santa Fe Springs, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: K. Piepenbrink,
advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Betrokken merk: Uniewoordmerk „FLEXCUT” — inschrijvingsaanvraag nr. 15 111 198
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 30 augustus 2017 in zaak R 2225/2016-4

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 30 oktober 2017 — Trasys International en Axianseu Digital Solutions / AESA
(Zaak T-741/17)
(2018/C 013/42)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: Trasys International GEIE (Brussel, België) en Axianseu Digital Solutions SA (Lissabon, Portugal)
(vertegenwoordigers: L. Masson en G. Tilman, advocaten)
Verwerende partij: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
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Conclusies
— nietigverklaring van het besluit van 28 augustus 2017 dat namens het Europees Agentschap voor de veiligheid van de
luchtvaart door de directeur van dit agentschap is vastgesteld in het kader van de opdracht „EASA.2017.HVP.08: IT
Application & Infrastructure Management Services — ITAIMS” […];
— bijgevolg nietigverklaring van het stilzwijgende besluit om de verschillende kaderovereenkomsten niet toe te kennen aan
verzoeksters;
— het Agentschap verwijzen in alle kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoeksters één middel aan, dat gebaseerd is op het feit dat het bestreden besluit
ontoereikend is gemotiveerd terwijl de prijs abnormaal laag lijkt.

Beroep ingesteld op 9 november 2017 — Kim e.a./Raad
(Zaak T-742/17)
(2018/C 013/43)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partijen: Il-Su Kim (Pyongyang, Noord-Korea), Song-Sam Kang (Hamburg, Duitsland), Chun-Sik Choe
(Pyongyang), Kyu-Nam Sin (Pyongyang) en Chun-San Pak (Pyongyang) (vertegenwoordigers: M. Lester, QC, S. Midwinter,
QC, T. Brentnall en A. Stevenson, solicitors)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
— Nietigverklaring van verordening 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen
tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van verordening (EG) nr. 329/2007, voor zover deze op
verzoekende partijen van toepassing is;
— verwijzing van verwerende partij in de kosten van verzoekende partijen.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekende partijen zes middelen aan.
1. Eerste middel: verweerder heeft niet gepast of toereikend gemotiveerd waarom verzoekende partijen zijn opgenomen in
de bestreden verordening.
2. Tweede middel: de verweerder heeft een kennelijke beoordelingsfout gemaakt bij de beslissing dat, in het geval van
verzoekende partijen, aan ten minste één van de criteria voor opname in de lijst van bestreden maatregelen is voldaan; er
is geen feitelijke grondslag voor deze opname.
3. Derde middel: verweerder heeft het recht van verzoekende partijen op gelijke behandeling geschonden.
4. Vierde middel: verweerder heeft de rechten van verdediging van verzoekende partijen geschonden door hun, vóór hun
wederopname op de lijst, niet de bewijzen te verschaffen waarop verweerder zich daarbij heeft gebaseerd.

