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2) I mål T-86/14 ska artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 93/2013 av den 1 februari 2013 med tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex,
ogiltigförklaras.

3) Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Konungariket Nederländernas rättegångskostnader.

(1)

EUT C 189, 29.6.2013.

Tribunalens dom av den 25 september 2015 – VECCO m.fl. mot kommissionen
(Mål T-360/13) (1)
(Reach — Upptagande av kromtrioxid i förteckningen över ämnen för vilka tillstånd krävs —
Användningar eller användningskategorier som undantas från tillståndskrav — Begreppet 'befintlig
specifik unionsslagstiftning som anger minimikrav avseende skyddet för människors hälsa eller miljön för
ämnets användning' — Uppenbart felaktig bedömning — Proportionalitet — Rätten till försvar —
Principen om god förvaltning)
(2015/C 389/33)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der
Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Tyskland) och de 185 andra sökande vilkas namn anges i bilaga till domen
(ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem samt J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Talabér-Ritz och J. Tomkin)

Parter som intervenerat till stöd för sökandens yrkanden: Assogalvanica (Padoue, Italien) och de 31 andra intervenienter vilkas
namn anges i bilaga till domen (ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem samt J. Beck, solicitor)

Parter som intervenerat till stöd för svarandens yrkanden: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: W. Broere, M.
Heikkilä och T. Zbihlej)

Saken
Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 348/2013 av den 17 april 2013 om ändring av
bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 108, s. 1).
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Domslut
1) Talan ogillas.

2) Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik
eV (VECCO) och de andra sökanden vilkas namn anges i bilaga I ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska
kommissionens rättegångskostnader.

3) Assogalvanica och de andra intervenienter vilkas namn anges i bilaga II ska bära sina rättegångskostnader.

4) Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) ska bära sina rättegångskostnader.

(1)

EUT C 260, 7.9.2013.

Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Mocek och Wenta KAJMAN Firma HandlowoUsługowo-Produkcyjna mot harmoniseringskontoret – Lacoste (KAJMAN)
(Mål T-364/13) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av figurmärket KAJMAN — Äldre gemenskapsfigurmärke som återger en
krokodil — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/
2009 — Yrkanden om ogiltigförklaring och ändring som framställts av intervenienten — Artikel 134.3 i
rättegångsreglerna av den 2 maj 1991)
(2015/C 389/34)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Eugenia Mocek och Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polen) (ombud:
advokaterna K. Grala och B. Szczepaniak)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis
P. Geroulakos därefter D. Gája)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Lacoste SA (Paris, Frankrike) (ombud: advokat P. Gaultier)

Saken
Talan mot det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 10 maj 2013
(ärende R 2466/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, Lacoste SA och, å andra sidan, Eugenia Mocek
och Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna.

