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A vitatott védjegy: „ADAPTA POWDER COATINGS” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy –
3 383 015. sz. európai uniós védjegy
Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. február 6-án hozott határozata (R 2522/20155. sz. ügy)
Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— adjon helyt a kereset egészének;
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t, valamint adott esetben az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére, ideértve a törlési
eljárás, valamint az EUIPO fellebbezési tanácsa előtt felmerült költségeket.
Jogalapok
— a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, 7. cikke (3) bekezdésének, 52. cikke (1) bekezdése
a) pontjának, valamint 75. és 76. cikkének megsértése;
— alapelvek és eljárási elvek megsértése, így bizonyítási teher, a határozatok indokolása, a védelemhez való jog és
meghallgatáshoz való jog, a jogbiztonság, az egyenlő bánásmód és a megfelelő ügyintézés elvének megsértése.

2017. április 19-én benyújtott kereset – Adapta Color kontra EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof
ADAPTA)
(T-224/17. sz. ügy)
(2017/C 202/37)
A keresetlevél nyelve: spanyol
Felek
Felperes: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spanyolország) (képviselők: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal és E. Armero Lavie
ügyvédek)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok)
Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy jogosultja: a felperes
A vitatott védjegy: „Bio proof ADAPTA” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 4 368 239. sz. európai
uniós védjegy
Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. február 6-án hozott határozata (R 2521/20155. sz. ügy)
Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— adjon helyt a kereset egészének;
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— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t, valamint adott esetben az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére, ideértve a törlési
eljárás, valamint az EUIPO fellebbezési tanácsa előtt felmerült költségeket.

Jogalapok
A jogalapok és a főbb érvek megegyeznek a T-223/17. sz. ügyben felhozottakkal.

2017. április 19-én benyújtott kereset – Adapta Color kontra EUIPO – Coatings Foreign IP (Rustproof
System ADAPTA)
(T-225/17. sz. ügy)
(2017/C 202/38)
A keresetlevél nyelve: spanyol
Felek
Felperes: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spanyolország) (képviselők: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal és E. Armero Lavie
ügyvédek)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy jogosultja: a felperes
A vitatott védjegy: „Rustproof System ADAPTA” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 4 582 599. sz.
európai uniós védjegy
Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. február 6-án hozott határozata (R 311/20165. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— adjon helyt a kereset egészének;
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t, valamint adott esetben az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére, ideértve a törlési
eljárás, valamint az EUIPO fellebbezési tanácsa előtt felmerült költségeket.

Jogalapok
A jogalapok és a főbb érvek megegyeznek a T-223/17. sz. ügyben felhozottakkal.

