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2. Het tweede middel is ontleend aan ontoereikende motivering van het bestreden besluit wat de niet-naleving van het
vierde criterium van de Altmark-rechtspraak en het bestaan van een economisch voordeel betreft.

Beroep ingesteld op 15 november 2017 — TrekStor/EUIPO — Beats Electronics (i.Beat)
(Zaak T-748/17)
(2018/C 022/66)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: TrekStor Ltd (Hongkong, China) (vertegenwoordigers: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Beats Electronics LLC (Culver City, Californië, Verenigde Staten)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniewoordmerk „i.Beat” — Uniemerk nr. 5 009 139
Procedure voor het EUIPO: procedure tot vervallenverklaring
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 12 september 2017 in de gevoegde zaken
R 2175/2016-4 en R 2213/2016-4
Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij het beroep van verzoekster tegen de beslissing van de
nietigheidsafdeling van het EUIPO van 29 september 2016 wordt afgewezen en dus de vordering tot vervallenverklaring
van Beats Electronics wordt toegewezen en verzoeksters rechten met betrekking tot Uniemerk nr. 005009139 vervallen
worden verklaard;
— afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring van Beats Electronics;
— verwijzing van Beats Electronics en het EUIPO in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de noodzakelijke
kosten van verzoekster voor de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
(EUIPO).
Aangevoerde middelen
— schending van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 18, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 14 november 2017 — TrekStor/EUIPO — Beats Electronics (i.Beat jess)
(Zaak T-749/17)
(2018/C 022/67)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: TrekStor Ltd (Hongkong, China) (vertegenwoordigers: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advocaten)
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Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Beats Electronics LLC (Culver City, Californië, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniewoordmerk „i.Beat jess” — Uniemerk nr. 4 728 895
Procedure voor het EUIPO: procedure tot vervallenverklaring
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 12 september 2017 in zaak R 2234/
2016-4

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van Beats Electronics
wordt toegewezen en verzoeksters rechten met betrekking tot Uniemerk nr. 4 728 895 vervallen worden verklaard;
— afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring van Beats Electronics;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de noodzakelijke kosten van verzoekster
voor de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 18, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 10 november 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń
Rozrywkowych / Commissie
(Zaak T-750/17)
(2018/C 022/68)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Warschau, Polen)
(vertegenwoordiger: P. Hoffman, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies
— nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 29 augustus 2017 houdende weigering van toegang tot
de opmerkingen van de Europese Commissie en het uitvoerig gemotiveerde standpunt van de Republiek Malta in het
kader van de kennisgevingsprocedure 2016/398/PL betreffende een voorstel tot wijziging van de Poolse kansspelenwet;
— verwijzing van de Commissie in haar eigen kosten en in die van de verzoekende partij.

