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Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo och A. Kusturovic)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgien)

Saken
Överklagande av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 24 maj 2016 (ärende R 559/20154) om ett invändningsförfarande mellan Starbucks Corp. och Hasmik Nersesyan.

Domslut
1) Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 24 maj
2016 (ärende R 559/2015-4) ogiltigförklaras.
2) EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1)

EUT C 335, 12.9.2016.

Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – Dehtochema Bitumat mot Echa
(Mål T-630/16) (1)
(REACH — Avgift för att låta registrera ett ämne — Nedsatt avgift för små och medelstora företag —
Rekommendation 2003/361/EG — Begreppet anknutna företag — Nedsättning med 50 procent av den
tillämpliga administrativa avgiften — Echas befogenhet — Upphörande med tillverkningen av ett ämne)
(2018/C 072/45)
Rättegångsspråk: tjeckiska
Parter
Sökande: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Republiken Tjeckien) (ombud: advokat P. Holý)
Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: inledningsvis J.-P. Trnka, E. Maurage och M. Heikkilä, därefter
J.-P. Trnka och M. Heikkilä)

Saken
Talan med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av Echas beslut SME(2016) 3038 av den 7 juli 2016 i vilket det
konstaterades att sökanden inte uppfyllde villkoren för att beviljas en sådan nedsättning av avgiften som gäller för
medelstora företag och sökanden påfördes en administrativ avgift.

Domslut
1) Ansökan om uppskov med verkställigheten av Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) belut SME(2016) 3038 av den 7 juli
2016 avvisas.
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2) Talan ogillas i övrigt.
3) Dehtochema Bitumat s. r. o. ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1)

EUT C 402, 31.10.2016

Tribunalens dom av den 18 januari 2018 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge)
(Mål T-804/16) (1)
(EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Dual Edge — Relativt
registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (numera
artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001))
(2018/C 072/46)
Rättegångsspråk: engelska
Rättegångsdeltagare
Klagande: LG Electronics, Inc. (Seoul, Sydkorea) (ombud: advokaten M. Graf)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh)

Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 2 september 2016 (ärende
R 832/2016-2), om en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Dual Edge.

Domslut
1) Överklagandet ogillas.
2) LG Electronics, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1)

EUT C 22, 23.1.2017.

Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – SE mot rådet
(Mål T-231/17) (1)
(Personalmål — Tjänstemän — Lön — Familjetillägg — Artikel 2.2 tredje stycket i bilaga VII till
tjänsteföreskrifterna — Begreppet underhållsberättigat barn — Begreppet barn som tjänstemannen är
skyldig att försörja enligt ett domstolsbeslut på grundval av en medlemsstats lagstiftning om skydd för
minderåriga — Status som underhållsberättigat barn har inte beviljats tjänstemannens barnbarn)
(2018/C 072/47)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: SE (ombud: advokat N. de Montigny)
Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och R. Meyer)

