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Beroep ingesteld op 15 november 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
(Zaak T-803/16)
(2017/C 022/62)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Glaxo Group Ltd (Brentford, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Baran, S. Wickenden, barristers,
R. Jacob, E. Morris, solicitors)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polen)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniebeeldmerk in de kleuren lichtbruin/koffie en wit met het woordelement „SALMEX” — Uniemerk
nr. 9 849 191
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 31 augustus 2016 in zaak R 2108/2015-4

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO en de andere partij in de procedure in hun eigen kosten en in de kosten van de om
vernietiging verzoekende partij in elk stadium van de oppositie- en beroepsprocedure, met inbegrip van de kosten van
deze procedure.

Aangevoerd middel
— De kamer van beroep heeft het recht onjuist toegepast door een beslissing te nemen die in strijd is met artikel 8, lid 1,
onder b), van verordening nr. 207/2009. Ten eerste heeft het namelijk ten onrechte beslist dat het normale gebruik van
het Franse merk door verzoekster tot vernietiging geen aanvaardbare vorm van gebruik in de zin van artikel 15, lid 1,
onder a), van verordening nr. 207/2009 was, en ten tweede heeft het ten onrechte beslist dat het normale gebruik van
het Franse merk door verzoekster tot vernietiging geen gebruik van het Franse merk voor de waren „inhaleertoestellen”
was.

Beroep ingesteld op 16 september 2016 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)
(Zaak T-804/16)
(2017/C 022/63)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: LG Electronics, Inc. (Seoel, Republiek Korea) (vertegenwoordiger: M. Graf, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Betrokken merk: Uniewoordmerk „Dual Edge” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 463 178
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Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 2 september 2016 in zaak R 832/2016-2

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 16 november 2016 — IPPT PAN/Commissie en REA
(Zaak T-805/16)
(2017/C 022/64)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Warschau, Polen)
(vertegenwoordiger: M. Le Berre, advocaat)
Verwerende partijen: Europese Commissie en Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)

Conclusies
— het bestreden besluit van de Commissie nietig verklaren;
— voor recht verklaren dat de Commissie ten onrechte debetnota nr. 3241514040 (verminderd bij creditnota
nr. 3233160082) heeft opgesteld, en dat verzoekende partij het overeenkomstige bedrag van 67 984 EUR niet
verschuldigd is;
— voor recht verklaren dat de Commissie en REA aan verzoekende partij in het kader van het project SMART-NEST het
bedrag van 69 623,94 EUR dienen te betalen, te vermeerderen met rente vanaf de datum waarop het besluit is
vastgesteld;
— voor recht verklaren dat verzoekende partij niet gehouden is om aan de Commissie schadevergoeding te betalen in
verband met de projecten KMM-NOE en BOOSTING BALTIC;
— de Commissie verwijzen in de kosten;

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 263 VWEU voert verzoekende partij zeven
middelen aan.
1. Eerste middel: schending van de artikelen 47 en 43 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, die
respectievelijk betrekking hebben op de toegang tot de rechter en de toegang tot de Europese ombudsman.
2. Tweede middel: schending van de overeenkomsten betreffende de projecten KMM-NOE, BOOSTING BALTIC en SMARTNEST en van het toepasselijke Belgische recht.
3. Derde middel: schending van het Financieel Reglement en van de gedelegeerde verordening van de Commissie houdende
uitvoeringsvoorschriften voor het Financieel Reglement.

