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Den Europæiske Unions Tidende

C 104/43

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (ved S. Hanne, som befuldmægtiget)

Sagens genstand
Søgsmål på grundlag af artikel 268 TEUF vedrørende erstatning for et økonomisk tab, som sagsøgeren angiveligt har lidt på
grund af de advokatudgifter, som denne har afholdt i forbindelse med en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse, der
angiveligt blev truffet i strid med regel 19, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december
1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og generelle retsprincipper

Konklusion
1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2) Novar GmbH og EUIPO bærer hver deres egne omkostninger.

(1)

EUT C 7 af 12.1.2015.

Rettens dom af 16. februar 2017 — SolarWorld mod Kommissionen
(Sag T-783/14) (1)
(Dumping — subsidier — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter
hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina — godkendelse af en
nedsættelse af minimumsimportprisen i henhold til et tilsagn, godtaget inden for rammerne af
antidumping- og antisubsidieprocedurer — EU-erhvervsgrenen — artikel 8, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 1225/2009)
(2017/C 104/60)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: SolarWorld AG (Bonn, Tyskland) (ved advokat L. Ruessmann og solicitor J. Beck)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved T. Maxian Rusche og A. Stobiecka Kuik, som befuldmægtigede)

Sagens genstand
Påstand støttet på artikel 263 TEUF om annullation af den kommissionsafgørelse, der var indeholdt i en skrivelse af
15. september 2014 til det kinesiske handelskammer for import og eksport af maskiner og elektroniske produkter med
referencen Trade/H4 (2014) 3328168 om at nedjustere minimumsimportprisen for importerede fotovoltaiske moduler og
celler, der er fremstillet af kinesiske eksporterende producenter, og som er omfattet af et pristilsagn med virkning fra den
1. oktober 2014 for sidste kvartal af 2014.

Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.
2) SolarWorld AG betaler sagens omkostninger.

(1)

EUT C 73 af 2.3.2015.

