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4. Den fjärde grunden avser den omständigheten att COMP/kommissionen har gjort en uppenbart felaktig bedömning
genom att värdera och underkänna bevisning som sökanden har förebringat avseende den otillräckliga tillgången till
trientin.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk
läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 2004, s. 1).

Överklagande ingett den 30 oktober 2017 – Lincoln Global mot EUIPO (FLEXCUT)
(Mål T-736/17)
(2018/C 013/41)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Klagande: Lincoln Global, Inc. (Santa Fe Springs, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaten K. Piepenbrink)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”FLEXCUT”– Registreringsansökan nr 15 111 198
Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 30 augusti 2017 i ärende R 2225/2016-4

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund
— Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 30 oktober 2017 – Trasys International och Axianseu Digital Solutions mot Easa
(Mål T-741/17)
(2018/C 013/42)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Trasys International GEIE (Bryssel, Belgien) och Axianseu Digital Solutions SA (Lissabon, Portugal) (ombud:
advokaterna L. Masson och G. Tilman)
Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
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Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattades den 28 augusti 2017 av direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i
upphandling ”EASA.2017. HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services – ITAMIS”…
— som konsekvens, ogiltigförklara det indirekta beslutet att inte tilldela sökandena de olika ramavtalen, och
— förplikta Europeiska byrån för luftfartssäkerhet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena en enda grund med innebörden att det angripna beslutet var otillräckligt
motiverat mot bakgrund av ett pris som förefaller onormalt lågt.

Talan väckt den 9 november 2017 – Kim m.fl. mot rådet
(Mål T-742/17)
(2018/C 013/43)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Il-Su Kim (Pyongyang, Nordkorea), Song-Sam Kang (Hamburg, Tyskland), Chun-Sik Choe (Pyongyang), Kyu-Nam
Sin (Pyongyang) och Chun-San Pak (Pyongyang) (ombud: M. Lester, QC, S. Midwinter, QC, T. Brentnall och A. Stevenson,
solicitors)
Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara rådets förordning 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007 till den del den är tillämplig på sökandena,
— förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena sex grunder.
1. Första grunden: svaranden har inte angett lämpliga eller tillräckliga skäl för att innefatta sökandena.
2. Andra grunden: det är uppenbart att svaranden gjorde en felaktig bedömning när detta angav att något av kriterierna i
för att föras upp i den ifrågasatta förteckningen var uppfyllt avseende sökandena, eftersom det inte finns någon verklig
grund för att innefatta dem.
3. Tredje grunden: svaranden har åsidosatt sökandenas rätt till lika behandling.
4. Fjärde grunden: svaranden har åsidosatt sökandenas rätt till försvar, eftersom de inte fick den bevisning som svaranden
litade till när sökandena förtecknades på nytt.

