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Motpart vid överklagandenämnden: Van Lieshout textiel Agenturen BV (Berkel-Enschot, Nederländerna)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (Återgivning av fyra korsade linjer) – Registreringsansökan nr 11 952 678
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av den fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 27 juni 2017 i ärende R 2129/20164
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder
— Åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.
— Underlåtenhet av nämnden att granska legaliteten av beslutet i första instans.
— Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
— Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 22 augusti 2017 – Boshab m.fl. mot rådet
(Mål T-582/17)
(2017/C 374/62)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Évariste Boshab (Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo) och 7 andra sökande (ombud: advokaterna
P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya och P. Okito Omole)
Svarande: Europeiska unionens råd
Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara de i målet aktuella restriktiva åtgärderna, nämligen
— rådets genomförandeförordning (EU) 2017/904 av den 29 maj 2017 om genomförande av artikel 9.2 i rådets
förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som, enligt rådet,
skulle bryta mot vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo,
— rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/905 av den 29 maj 2017 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om
restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo, och
— förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.
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Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena en grund. Sökandena gör gällande att de angripna rättsakterna var vagt
motiverade och innehöll uppenbart oriktiga bedömningar. De restriktiva åtgärderna genomförda av rådet var enligt
sökandena såväl faktiskt som rättsligt ogrundade. Rådet har dessutom gjort sig skyldigt till flera oegentligheter, vilka alla ska
ligga till grund för att de angripna rättsakterna ogiltigförklaras.

Överklagande ingett den 24 augusti 2017 – Primart mot EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART
Marek Łukasiewicz)
(Mål T-584/17)
(2017/C 374/63)
Överklagandet är avfattat på: engelska
Parter
Klagande: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polen) (ombud: advokaten
J. Skołuda)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spanien)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Klaganden
Omtvistat varumärke: EU-ord- och figurmärke i rött, vitt och mörkblått innehållande ordelementen ”Primart Marek
Łukasiewicz” – Registreringsansökan nr 13 682 299
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 22 juni 2017 i ärende R 1933/2016-4
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna inklusive de kostnader som uppkommit vid
överklagandenämnden.
Grund
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 2 augusti 2017 – Serra Noguera m.fl. mot SRB
(Mål T-592/17)
(2017/C 374/64)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Juan Carlos Serra Noguera (Sant Jordi de ses Salines, Spanien) och 56 andra sökande (ombud: advokaten R. GarcíaBragado Acín)

