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— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel
— schending van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, en van de regels van het recht met betrekking tot de
toepassing ervan, met name onjuiste beoordeling van het gevaar van verwarring tussen de betrokken merken.

Beroep ingesteld op 22 april 2016 – L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SMOKY)
(Zaak T-179/16)
(2016/C 222/32)
Taal van het verzoekschrift: Frans
Partijen
Verzoekende partij: L'Oréal (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: T. de Haan en P. Péters, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Guinot SAS (Parijs, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster
Betrokken merk: Uniewoordmerk „MASTER SMOKY” – inschrijvingsaanvraag nr. 11 567 104
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 23 februari 2016 in zaak R 2905/2014-5

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster zijn opgekomen in de procedure
bij de vijfde kamer van beroep van het Bureau.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), juncto artikel 75 van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 22 april 2016 – L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE)
(Zaak T-180/16)
(2016/C 222/33)
Taal van het verzoekschrift: Frans
Partijen
Verzoekende partij: L'Oréal (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: T. de Haan en P. Péters, advocaten)
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Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Guinot SAS (Parijs, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster
Betrokken merk: Uniewoordmerk „MASTER SHAPE” – inschrijvingsaanvraag nr. 11 566 262
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 23 februari 2016 in zaak R 2907/2014-5

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster zijn opgekomen in de procedure
bij de vijfde kamer van beroep van het Bureau.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), juncto artikel 75 van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 22 april 2016 – L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER PRECISE)
(Zaak T-181/16)
(2016/C 222/34)
Taal van het verzoekschrift: Frans
Partijen
Verzoekende partij: L'Oréal (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: T. de Haan en P. Péters, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Guinot SAS (Parijs, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster
Betrokken merk: Uniewoordmerk „MASTER PRECISE” – inschrijvingsaanvraag nr. 11 567 203
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 23 februari 2016 in zaak R 2911/2014-5

