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Úřední věstník Evropské unie

C 104/43

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Předmět věci
Návrh podle článku 268 SFEU znějící na náhradu majetkové újmy, kterou žalobkyně údajně utrpěla v důsledku nákladů na
zastupování advokátem, které vynaložila v rámci odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, jež bylo údajně přijato
v rozporu s pravidlem 19 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí
nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a obecnými právními zásadami.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.
2) Novar GmbH a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponesou každý vlastní náklady řízení.

(1)

Úř. věst. C 7, 12.1.2015.

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – SolarWorld v. Komise
(Věc T-783/14) (1)
„Dumping — Subvence — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových
komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Schválení snížení minimální dovozní
ceny na základě závazku přijatého v rámci antidumpingového a antisubvenčního řízení — Unijní
průmysl — Článek 8 odstavec 1 nařízení (ES) č. 1225/2009“
(2017/C 104/60)
Jednací jazyk: angličtina
Účastnice řízení
Žalobkyně: SolarWorld AG (Bonn, Německo) (zástupci: L. Ruessmann, advokát, a J. Beck, solicitor)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a A. Stobiecka Kuik, zmocněnci)

Předmět věci
Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise, jež je obsaženo v dopise značky Trade/H4 (2014)
3328168 ze dne 15. září 2014 a adresováno Čínské obchodní komoře pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických
výrobků, snížit minimální dovozní cenu pro dovoz fotovoltaických modulů a článků vyráběných čínskými vyvážejícími
výrobci, která s účinností od 1. října 2014 podléhá cenovému závazku pro poslední čtvrtletí roku 2014.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.
2) Společnosti SolarWorld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1)

Úř. věst. C 73, 2.3.2015.

