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2. Druhý žalobný dôvod založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia vo vzťahu k štvrtému kritériu
judikatúry Altmark a existencii hospodárskej výhody.

Žaloba podaná 15. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)
(Vec T-748/17)
(2018/C 022/66)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: TrekStor Ltd (Hongkong, Čína) (v zastúpení: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advokáti)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Spojené štáty)
Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.
Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „i.Beat“ – ochranná známka Európskej únie
č. 5 009 139.
Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2017 v spojených veciach R 2175/
2016-4 a R 2213/2016-4.
Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol žalobu žalobkyne proti rozhodnutiu
vydanému zrušovacím oddelením 29. septembra 2016 a v dôsledku toho vyhovel návrhu navrhovateľky na výmaz
a vyhlásil právo žalobkyne k ochrannej známke Európskej únie č. 5 009 139 za zrušené,
— zamietol návrh navrhovateľky na výmaz,
— uložil navrhovateľke na výmaz a EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni
pred odvolacím senátom EUIPO.
Uvádzané žalobné dôvody
— porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001,
— porušenie článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001.

Žaloba podaná 14. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)
(Vec T-749/17)
(2018/C 022/67)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: TrekStor Ltd (Hongkong, Čína) (v zastúpení: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advokáti)
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Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.
Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „i.Beat jess“ – ochranná známka Európskej únie
č. 4 728 895.
Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2017 vo veci R 2234/2016-4.

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát vyhovel návrhu navrhovateľky na výmaz a vyhlásil
právo žalobkyne k ochrannej známke Európskej únie č. 4 728 895 za zrušené;
— zamietol návrh navrhovateľky na výmaz;
— uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni pred odvolacím senátom
EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody
— porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001,
— porušenie článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001.

Žaloba podaná 10. novembra 2017 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń
Rozrywkowych/Komisia
(Vec T-750/17)
(2018/C 022/68)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varšava, Poľsko) (v zastúpení:
P. Hoffman, advokát)
Žalovaná: Európska komisia

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 29. augusta 2017 o zamietnutí prístupu k pripomienkam Európskej komisie
a podrobnému stanovisku Maltskej republiky, ktoré bolo vydané v rámci oznamovacieho konania 2016/398/PL a týkalo
s zmeny poľského zákona o hazardných hrách;
— zaviazal Komisiu na náhradu svojich vlastných trov konania a trov konania žalobkyne.

