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Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Van Lieshout textiel Agenturen BV (Berkel-Enschot, Nederland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniebeeldmerk (Weergave van vier kruisende lijnen) — inschrijvingsaanvraag nr. 11 952 678
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 27 juni 2017 in zaak R 2129/2016-4

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— vergoeding van de kosten die verzoekster in dit beroep voor het Gerecht heeft gemaakt.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009;
— niet-nakoming van de verplichting voor de kamer van beroep om de rechtmatigheid van de beslissing in eerste aanleg te
onderzoeken;
— schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009;
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009;
— schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 22 augustus 2017 — Boshab e.a./Raad
(Zaak T-582/17)
(2017/C 374/62)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: Évariste Boshab (Kinshasa, Democratische Republiek Congo) en zeven andere verzoekers (vertegenwoordigers: P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya en P. Okito Omole, advocaten)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
— nietigverklaring van de litigieuze beperkende maatregelen, te weten
— uitvoeringsverordening (EU) 2017/904 van de Raad van 29 mei 2017 tot uitvoering van artikel 9, lid 2, van
verordening (EG) nr. 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde
personen die volgens de Raad hebben gehandeld in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek
Congo;
— uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/905 van de Raad van 29 mei 2017 tot uitvoering van besluit 2010/788/GBVB
betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo;
— verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.
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Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekende partijen in wezen als enig middel aan dat de bestreden handelingen
vaag zijn gemotiveerd en ontegenzeglijk blijk geven van kennelijke beoordelingsfouten. Volgens hen missen de door de Raad
tegen hen vastgestelde beperkende maatregelen zowel feitelijke als juridische grondslag. Bovendien zijn zij de mening
toegedaan dat de Raad verschillende onregelmatigheden heeft begaan die elk op zich de nietigverklaring van de bestreden
handelingen rechtvaardigen.

Beroep ingesteld op 24 augustus 2017 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek
Łukasiewicz)
(Zaak T-584/17)
(2017/C 374/63)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polen) (vertegenwoordiger: J. Skołuda, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniebeeldmerk in rood, wit en donkerblauw, met de woordelementen „Primart Marek Łukasiewicz” —
inschrijvingsaanvraag nr. 13 682 299
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 22 juni 2017 in zaak R 1933/2016-4

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO en interveniënte in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten gemaakt voor
de kamer van beroep.

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

Beroep ingesteld op 2 augustus 2017 — Serra Noguera e.a./GAR
(Zaak T-592/17)
(2017/C 374/64)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partijen: Juan Carlos Serra Noguera (Sant Jordi de ses Salines, Spanje) en 56 andere verzoekende partijen
(vertegenwoordiger: R. García-Bragado Acín, advocaat)

