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C 22/61

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”C del M” – EU-varumärke nr 5 889 126
Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 4 september 2017 i ärende R 1618/
2015-5

Yrkanden
Klagandena yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet,
— ogiltigförklara EU-figurmärket innehållande ordelementen ”C del M” nr 5 889 126, och
— förplikta EUIPO att ersätta kostnaderna för förevarande förfarande och innehavaren av varumärket att ersätta de
kostnader som uppkommit vid förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd för vilket det yrkas ogiltigförklaring.

Grund
— Åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 2017/1001.

Överklagande ingett den 23 november 2017 – Pan mot EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)
(Mål T-777/17)
(2018/C 022/82)
Överklagandet är avfattat på engelska
Parter
Klagande: Xianhao Pan (Rom, Italien) (ombud: advokaten M. Oliva)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Entertainment One UK Ltd (London, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden
Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”TOBBIA” – EU-varumärke nr 11 775 509
Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 september 2017 i ärende R 1776/
2016-1

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet i dess helhet.

Grunder
— Bristande motivering, överträdelse av värderingsmetoden för sambandet mellan varumärkena samt avsaknad av
bedömning med avseende på huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan varumärkena.
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— Åsidosättande av artikel 8.1 b i förhållande till artikel 53.2 i förordning nr 207/2009.

Tribunalens beslut av den 22 november 2017 – Baradel m.fl. mot EIF
(Mål T-509/16) (1)
(2018/C 022/83)
Rättegångsspråk: franska
Ordföranden på nionde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.
(1)

EUT C 274, 21.9.2013 (mål som inledningsvis registrerats vid Europeiska unionens personaldomstol under nummer F-72/13 och
överförts till Europeiska unionens tribunal den 1.9.2016).

Tribunalens beslut av den 17 november 2017 – António Conde & Companhia mot kommissionen
(Mål T-244/17) (1)
(2018/C 022/84)
Rättegångsspråk: engelska
Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.
(1)

EUT C 231, 17.7.2017.

