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Pedidos
As recorrentes concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— Anular a Decisão da Comissão Europeia, de que foram notificadas por carta de 29 de outubro de 2015, DIGIT/R/3/SDP/
/PT 5107460 (2015), pela qual a Comissão classificou em sexto lugar a proposta das recorrentes para um dos três lotes
distintos, em concreto, para o lote n.o 3, no âmbito do procedimento de concurso n.o DIGIT/R3/PO/2015/0008 — STIS
IV, denominado «Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)»;
— Condenar a Comissão na reparação do prejuízo sofrido pelas recorrentes em razão da oportunidade que perderam de
serem classificadas em primeiro lugar para o lote n.o 3 no acordo-quadro STIS IV; e
— Condenar a Comissão na totalidade das despesas.

Fundamentos e principais argumentos
Segundo as recorrentes, a decisão impugnada deve ser anulada, por insuficiência de fundamentação: i) quanto à apreciação
da proposta técnica; ii) quanto aos motivos pelos quais as propostas económicas das sociedades e dos consórcios
adjudicatários não foram consideradas anormalmente baixas, bem como devido à violação, por parte da Comissão, dos
documentos contratuais e do direito da União no que respeita à existência de erros manifestos de apreciação.

Recurso interposto em 22 de dezembro de 2015 — Facebook/IHMI — Brand IP Licensing (lovebook)
(Processo T-757/15)
(2016/C 068/52)
Língua em que o recurso foi interposto: inglês
Partes
Recorrente: Facebook, Inc. (Menlo Park, Estados Unidos) (representantes: M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño,
advogados)
Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Ilhas Virgens Britânicas)

Dados relativos à tramitação no IHMI
Requerente da marca controvertida: Outra parte no processo na Câmara de Recurso
Marca controvertida: Marca nominativa comunitária «lovebook» — Pedido de registo de marca comunitária n.o 9 926 577
Tramitação no IHMI: Processo de oposição
Decisão impugnada: Decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 30 de setembro de 2015, no processo R 2028/
/2014-2

Pedidos
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisão impugnada na sua totalidade, na medida em que anula a decisão da Divisão de Oposição que julgou
procedente a oposição contra o pedido de registo de marca comunitária n.o 9 926 577 LOVEBOOK com base num
risco de confusão, que assenta nas suas conclusões de que as semelhanças entre os sinais são menores do que as suas
diferenças, de que a impressão global, na perceção do público pertinente, é a de que não são semelhantes, e que assim o
é mesmo que as marcas anteriores gozem de elevado caráter distintivo;
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— ordenar o reembolso pelas despesas que efetuou no presente recurso perante o Tribunal Geral.

Fundamento invocado
— Violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009.

Recurso interposto em 22 de dezembro de 2015 — EDF Toruń/Agência Europeia dos Produtos
Químicos (ECHA)
(Processo T-758/15)
(2016/C 068/53)
Língua do processo: polaco
Partes
Recorrente: EDF Toruń SA (Toruń, Polónia) (representante: K. Sienkiewicz, advogado)
Recorrida: Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— Anular a decisão n.o SME(2015)4950 da Agência Europeia dos Produtos Químicos, de 3 de novembro de 2015, bem
como a fatura do imposto sobre o valor acrescentado n.o 10054011, de 3 de novembro de 2015, através das quais foi
cobrada uma taxa administrativa referente às indicações erradas quanto ao tamanho da empresa no momento da
notificação para o registo REACH;
— Condenar a recorrida nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos
Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca cinco fundamentos.
1. Primeiro fundamento: falta de efeitos jurídicos da recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição
de micro, pequenas e médias empresas (2003/361/CE) e, assim sendo, necessidade de aplicar as disposições nacionais;
2. Segundo fundamento: violação das disposições do Regulamento (CE) n.o 340/2008 (1), uma vez que a agência não está
autorizada a aplicar uma coima a empresas que procederam a uma notificação para o registo REACH;
3. Terceiro fundamento: violação do princípio da proporcionalidade através da aplicação de uma taxa administrativa que,
relativamente à carga de trabalho para a determinação correta do valor da empresa, é excessivamente alta;
4. Quarto fundamento: abuso de poder ao cobrar uma taxa nos termos da decisão do Conselho de Administração da
Agência Europeia dos Produtos Químicos n.o 14/2015, embora esta não tenha efeitos jurídicos;
5. Quinto fundamento: violação do princípio da igualdade de tratamento ao calcular o montante da taxa administrativa
com base no tamanho da empresa, embora nada aponte no sentido da legalidade dessa solução.

(1)

Regulamento (CE) n.o 340/2008 da Comissão, de 16 de abril de 2008, relativo a taxas e emolumentos a pagar à Agência Europeia
dos Produtos Químicos nos termos do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo,
avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) (JO L 107, p. 6).

