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Nõuded
Hagejad paluvad Üldkohtul:
— tühistada Euroopa Komisjoni otsus, mis tehti neile teatavaks 29. oktoobri 2015. aasta kirjaga, mille viitenumber on
DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015) ja milles komisjon teatas, et ta paigutas kuuendale kohale hagejate pakkumuse,
mille nad tegid avatud hankemenetluse DIGIT/R3/PO/2015/0008 „Support and consulting services for technical
informatics staff IV (STIS IV)” kolmest asjaomasest osast ühe, st osa nr 3 suhtes;
— kohustada komisjoni hüvitama hagejatele kahju, mis tekitati neilt võimaluse võtmisega olla paigutatud raamlepingu
STIS IV osa nr 3 suhtes esimesele kohale; ning
— mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagejate hinnangul tuleb vaidlustatud otsus tühistada puuduliku põhjenduse tõttu: (i) seoses hagejate pakkumuse tehnilise
osa hindamisega ii) seoses põhjustega, miks edukaks tunnistatud pakkujate ja konsortsiumide pakkumuste finantsilist osa ei
peetud ebanormaalselt madalaks, ja komisjoni poolt lepingudokumentide ja liidu õiguse rikkumise tõttu seoses ilmse
hindamisveaga.

22. detsembril 2015 esitatud hagi – Facebook vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Brand IP Licensing
(lovebook)
(Kohtuasi T-757/15)
(2016/C 068/52)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Facebook, Inc. (Menlo Park, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaadid M. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)
Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Briti Neitsisaared)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool
Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „lovebook” – registreerimistaotlus nr 9 926 577
Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 30. septembri 2015. aasta otsus asjas R 2028/2014-2

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada vaidlustatud otsus tervikuna, kuna sellega tühistati vastulausete osakonna otsus nõustuda vastulausega
ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele nr 9 926 577 LOVEBOOK segiajamise tõenäosusele tuginedes, sest hageja
leiab, et tähiste sarnased omadused on erinevusega võrreldes vähetähtsad ja asjaomane avalikku tajub tähistest jäävat
tervikmuljet erinevalt, ning seda vaatamata varasemate kaubamärkide keskmisest tugevamale eristusvõimele;
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— mõista hageja kasuks välja kohtukulud Üldkohtu menetluses.

Väide
— Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

22. detsembril 2015 esitatud hagi – EDF Toruń versus Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
(Kohtuasi T-758/15)
(2016/C 068/53)
Kohtumenetluse keel: poola
Pooled
Hageja: EDF Toruń SA (Toruń, Poola) (esindaja: Rechtsanwalt K. Sienkiewicz)
Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada Euroopa Kemikaaliameti 3. novembri 2015. aasta otsus nr SME(2015)4950 ning 3. novembri 2015. aasta
käibemaksuarve nr 10054011, millega kehtestati halduslõiv ettevõtja suuruse valede andmete edastamise eest REACHregistrisse;
— mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid
Hagiavalduse põhjendamiseks esitab hageja viis väidet.
— Esimene väide: komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36) ei ole õiguslikult siduv ning antud valdkonnas puudub
vajadus kohaldada siseriiklikke norme;
— Teine väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 340/2008 (1) sätteid, kuna kemikaaliametil puudub pädevus määrata trahvi
ettevõtjale, kes edastavad REACH-registrisse teavet;
— Kolmas väide: rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet, kuna kehtestatud on halduslõiv, mille summa on ettevõtja
tegeliku suuruse tuvastamiseks kuluva töömahuga ebaproportsionaalselt suur;
— Neljas väide: ületatud on pädevust, kuna lõiv on kehtestatud Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu otsusega nr 12/
2015, kuigi see ei ole õiguslikult siduv;
— Viies väide: rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna halduslõivu suurus arvutatakse ettevõtja suuruse alusel,
samas kui selliseks lahenduseks ei ole mingit alust.

(1)

Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate
tasude kohta (EÜT L 107, lk 6).

