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Talan väckt den 30 juli 2014 – Laverana mot harmoniseringsbyrån (BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)
(Mål T-571/14)
(2014/C 361/18)
Ansökan är avfattad på: tyska
Parter
Sökande: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Wachinger, M. Zöbisch och D.
Chatterjee)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 27 maj 2014 i ärende R
125/2014-4, och
— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke med ordelementet ”BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER
HERSTELLUNG” för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 35 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 11 922 911
Granskarens beslut: Avslag på ansökan
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet
Grunder:
— Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009,
— åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009,
— åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, samt
— maktmissbruk till följd av ett beslut fattat på grundval av konkurrensrättsliga överväganden

Talan väckt den 31 juli 2014 – Laverana mot harmoniseringsbyrån (BIO CON ESTRATTI VEGETALI
DI PRODUZIONE PROPRIA)
(Mål T-572/14)
(2014/C 361/19)
Ansökan är avfattad på tyska
Parter
Sökande: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Wachinger, M. Zöbisch och D.
Chatterjee)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 27 maj 2014 i ärende
R 527/2014-4, och
— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärken med ordelementet ”BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA”
för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 35 – ansökan om gemenskapsvarumärke nr 12 130 076
Granskarens beslut: avslag på ansökan
Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet
Grunder:
— Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009,
— åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009,
— åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, samt
— maktmissbruk till följd av ett beslut fattat på grundval av konkurrensrättsliga överväganden

Talan väckt den 6 augusti 2014 – Crosfield Italia mot ECHA
(Mål T-587/14)
(2014/C 361/20)
Rättegångsspråk: italienska
Parter
Sökande: Crosfield Italia Srl (Verona, Italien) (ombud: advokaten M. Baldassarri)
Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
ogiltigförklara och/eller förklara utan verkan ECHA:s beslut nr SME 2013 4672 av den 28 maj 2014, vilket delgavs
sökanden den 9 juni 2014, så att beslutet helt fråntas rättsverkningar, inbegripet ogiltigförklaring av fakturor avseende
betalning av förhöjda pålagor och de avgifter som påstås åligga sökanden.
Grunder och huvudargument
Talan avser ett beslut från Europeiska kemikaliemyndigheten, varigenom myndigheten fann att sökanden inte uppfyller
villkoren för att klassificeras som ett litet eller medelstort företag enligt Europaparlamentet och rådets förordning
Europaparlamentets (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1) samt
slog fast att sökanden inte har rätt till den förmånliga behandling som föreskrivs i förordningen och att sökanden ska betala
de skatter och avgifter som åligger bolaget.
Grunderna och huvudargumenten liknar dem som åberopats i mål T-620/13, Marchi Industriale mot ECHA.

