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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/43

Εναγόμενο: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: S. Hanne)
Αντικείμενο
Αγωγή βάσει του άρθρου 268 ΣΛΕΕ με αίτημα την αποκατάσταση της υλικής ζημίας που η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι υπέστη λόγω
των εξόδων δικηγόρου στα οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο προσφυγής κατά αποφάσεως του τμήματος ανακοπών που εκδόθηκε,
όπως υποστηρίζεται, κατά παράβαση του κανόνα 19, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της
13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, καθώς και κατά
παραβίαση γενικών αρχών του δικαίου.
Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την αγωγή.
2) H Novar GmbH και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) φέρουν έκαστος τα δικαστικά
έξοδά του.
(1)

EE C 7 της 12.1.2015.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — SolarWorld κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-783/14) (1)
[Ντάμπινγκ — Επιδοτήσεις — Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και
βασικών συστατικών στοιχείων (κυψελών) καταγωγής ή προελεύσεως Κίνας — Έγκριση μειώσεως
της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή βάσει αναλήψεως υποχρεώσεως που έγινε δεκτή στο πλαίσιο
των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και των διαδικασιών κατά των επιδοτήσεων — Κλάδος παραγωγής
της Ένωσης — Άρθρο 8, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009]
(2017/C 104/60)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: SolarWorld AG (Βόννη, Γερμανία) (εκπρόσωποι: L. Ruessmann, δικηγόρος, και J. Beck, solicitor)
Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: T. Maxian Rusche και A. Stobiecka-Kuik)
Αντικείμενο
Αίτημα ακυρώσεως, βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, της αποφάσεως της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνεται σε επιστολή της
15ης Σεπτεμβρίου 2014 προς το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για τις εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων και ηλεκτρονικών
προϊόντων, με τα στοιχεία Trade/H4 (2014) 3328168, περί μειώσεως της ελάχιστης τιμής στην εισαγωγή για τις εισαγωγές
φωτοβολταϊκών συστοιχιών και κυψελών που παράγονται από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς, οι οποίοι υπόκεινται σε
ανάληψη υποχρεώσεως ως προς τις τιμές με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2014 για το τελευταίο τρίμηνο του 2014.
Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την προσφυγή.
2) Καταδικάζει τη SolarWorld AG στα δικαστικά έξοδα.
(1)

ΕΕ C 73 της 2.3.2015.

