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5. Femte grunden: Åsidosättande av artikel 5.1 och 5.4 FEU genom att anta åtgärder som går längre än vad som krävs för
att uppnå det eftersträvade målet.
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte
är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).

Talan väckt den 28 februari 2018 – Cortina och FLA Europe mot kommissionen
(Mål T-127/18)
(2018/C 142/84)
Rättegångsspråk: nederländska
Parter
Sökande: Cortina (Oudenaarde, Belgien) och FLA Europe (Oudenaarde) (ombud: advokaterna S. De Knop, B. Natens och
A. Willems)
Svarande: Europeiska kommissionen
Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— fastställa att talan kan prövas i sak,
— ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2232 av den 4 december 2017 om återinförande av
en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa skodon med
överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Vietnam och som tillverkas av vissa exporterande tillverkare
i Folkrepubliken Kina och Vietnam och om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/
14, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.
1. Första grunden: Åsidosättande av artikel 5.1 FEU och 5.2 FEU på grund av att den angripna förordningen saknar rättslig
grund, alternativt åsidosättande av principen om institutionell jämvikt enligt artikel 13.2 FEU.
2. Andra grunden: Åsidosättande av artikel 266 FEUF genom underlåtelse att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra
domen i av den 4 februari 2016, C & J Clark International (C-659/13 och C-34/14, EU:C:2016:74).
3. Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 5.1 FEU och 5.4 FEU genom att anta åtgärder som går längre än vad som krävs
för att uppnå det eftersträvade målet.

Överklagande ingett den 22 februari 2018 – IQ Group Holdings Berhard mot EUIPO – Krinner
Innovation (Lumiqs)
(Mål T-133/18)
(2018/C 142/85)
Överklagandet är avfattat på engelska
Parter
Klagande: IQ Group Holdings Berhard (Heckmondwike, Förenade kungariket) (ombud: advokaten S. Carter)
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Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Motpart vid överklagandenämnden: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Tyskland)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden
Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av varumärket Lumiqs – Internationell
registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 220 053
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 12 december 2017 i ärende R 983/20171.
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet,
— tillåta klaganden att fullfölja registreringen med avseende på de omtvistade varorna, enligt ändring, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Grund
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.

Överklagande ingett den 1 mars 2018 – Monster Energy mot EUIPO – Nordbrand Nordhausen
(BALLER’S PUNCH)
(Mål T-134/18)
(2018/C 142/86)
Överklagandet är avfattat på engelska
Parter
Klagande: Monster Energy Company (Corona, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: P. Brownlow, Solicitor)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Tyskland)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Klaganden
Omtvistat varumärke: EU-ordmärket BALLER’S PUNSCH – Registreringsansökan nr 14 823 306
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 12 december 2017 i ärende R 998/20171
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet,

