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Den Europæiske Unions Tidende

C 152/53

5. Femte anbringende om, at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2232 tilsidesætter artikel 5, stk. 1 og 4,
TEU, idet der er vedtaget en retsakt, der går videre end nødvendigt for at nå sit mål.

(1)

(2)
(3)
(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2232 af 4.12.2017 om genindførelse af en endelig antidumpingtold og
endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i
Folkerepublikken Kina og Vietnam og produceret af en række eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina og Vietnam og om
gennemførelse af Domstolens dom i de forenede sager C-659/13 og C-34/14 (EUT 2017, L 319, s. 30).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8.6.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176, s. 21).
Rådets forordning (EF) nr. 1472/2006 af 5.10.2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den
midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam
(EUT L 275, s. 1).
Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2009 af 22.12.2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af
visse typer fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Vietnam og i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte import
af visse typer fodtøj med overdel af læder afsendt fra Macao SAR, uanset om den er angivet med oprindelse i Macao SAR eller ej, som
følge af en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (EUT L 352, s. 1).

Sag anlagt den 5. marts 2018 — Sona Nutrition mod EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947
MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
(Sag T-152/18)
(2018/C 152/62)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Irland) (ved advokaterne A. von Mühlendahl og H. Hartwig)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Solgar Holdings, Inc.
Det omtvistede varemærke: EU-figurmærke i farverne violet, lysebrun, beige, mørkebrun og gyldenbrun, SOLGAR Since 1947
MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — registreringsansøgning nr. 13 781 331
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 20. december 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1319/2017-4)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO og Solgar Holdings, Inc., såfremt sidstnævnte intervenerer i sagen, tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), forordning 2017/1001.

