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Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken model: verzoekende partij
Betrokken model: gemeenschapsmodel voor een „verfspuit” — gemeenschapsmodel nr. 1259626-0001
Bestreden beslissing: beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 12 juli 2017 in zaak R 914/2016-3

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— hoofdelijke en gezamenlijke verwijzing van het EUIPO en — in voorkomend geval — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools
Co. Ltd in de kosten.

Aangevoerd middel
— schending van de artikelen 6, lid 1, onder b), 6, lid 2, 60, lid 1, 62 en 64 van verordening nr. 6/2002.

Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA
ADVENTURES)
(Zaak T-655/17)
(2017/C 402/62)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanje) (vertegenwoordigers: G. Marín Raigal, G. Macías
Bonilla, P. López Ronda, E. Armero Lavie, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep: Zainab Ansell (Moshi, Tanzania) en Roger Ansell (Moshi)

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 met de woordelementen „ZARA TANZANIA ADVENTURES” — inschrijvingsaanvraag
nr. 8 320 591
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 5 juli 2017 in de gevoegde zaken
R 2330/2011-2 en R 2369/2011-2

Conclusies
— gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van 5 juli 2017 van de tweede kamer van beroep van het EUIPO in de
gevoegde zaken R 2330/2011-2 en R 2369/2011-2, zodat inschrijving van Uniemerkaanvraag nr. 8320591 wordt
toegestaan voor de bestreden diensten van de klassen 39 en 43;
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— verwijzing van de verwerende partij (het EUIPO) en de interveniërende partij in de kosten van de beroepsprocedure en
de kosten die de interveniërende partij zijn opgekomen in de procedure voor de oppositieafdeling en de tweede kamer
van beroep van het EUIPO.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s
essentials)
(Zaak T-656/17)
(2017/C 402/63)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugal) (vertegenwoordiger: A. De Sampaio, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Duitsland)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniewoordmerk met de woordelementen „Dr. Jacob’s essentials” in oranje, geel en groentinten —
inschrijvingsaanvraag nr. 13 742 903
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 11 juli 2017 in zaak R 2067/2016-5
Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO en de andere partij in de procedure in de kosten.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 21 september 2017 — Stichting Against Child Trafficking / OLAF
(Zaak T-658/17)
(2017/C 402/64)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Nederland) (vertegenwoordiger: E. Agstner, advocaat)
Verwerende partij: Europees Bureau voor Fraudebestrijding

