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— EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev Uredbe št. 207/2009, kakor je bila spremenjena, in pravnih pravil v zvezi z njenim izvajanjem, zlasti nepravilna
presoja verjetnosti zmede glede zadevnih znamk.

Tožba, vložena 22. aprila 2016 – L'Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SMOKY)
(Zadeva T-179/16)
(2016/C 222/32)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina
Stranke
Tožeča stranka: L'Oréal (Pariz, Francija) (zastopnika: T. de Haan in P. Péters, odvetnika)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Guinot SAS (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO
Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka
Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „MASTER SMOKY“ – prijava št. 11 567 104
Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 23. februarja 2016 v zadevi R 2905/2014-5

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— razveljavi izpodbijano odločbo;
— EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je tožeča stranka priglasila v okviru postopka pred petim
odborom za pritožbe Urada.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev člena 8(1)(b), v povezavi s členom 75 Uredbe št. 207/2009.

Tožba, vložena 22. aprila 2016 – L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE)
(Zadeva T-180/16)
(2016/C 222/33)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina
Stranke
Tožeča stranka: L’Oréal (Pariz, Francija) (zastopnika: T. de Haan in P. Péters, odvetnika)
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Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Guinot SAS (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred UUNT
Imetnik sporne znamke: tožeča stranka
Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „MASTER SHAPE“ – Prijava št. 11 566 262
Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 23. februarja 2016 v zadevi R 2907/2014-5

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— razveljavi izpodbijano odločbo;
— EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je priglastila tožeča stranka v zvezi s postopkom pred petim
odborom za pritožbe EUIPO.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev člena 8(1)(b) v povezavi s členom 75 Uredbe št. 207/2009 .

Tožba, vložena 22. aprila 2016 – L’Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
(Zadeva T-181/16)
(2016/C 222/34)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina
Stranke
Tožeča stranka: L’Oréal (Pariz, Francija) (zastopnika: T. de Haan in P. Péters, odvetnika)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Guinot SAS (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO
Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka
Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „MASTER PRECISE“ – Zahteva za registracijo št. 11 567 203
Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. februarja 2016 v zadevi R 2911/2014-5

