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Appel iværksat den 21. september 2018 af Star Television Productions Ltd til prøvelse af dom afsagt
af Retten (Sjette Afdeling) den 13. juli 2018 i sag T-797/17 — Star Television Productions mod
EUIPO — Marc Dorcel (STAR)
(Sag C-602/18 P)
(2018/C 436/41)
Processprog: fransk
Parter
Appellant: Star Television Productions Ltd (ved solicitor D. Farnsworth)
Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Marc Dorcel
Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 18. oktober 2018 forkastet appellen.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’instance d’Épinal (Frankrig) den
1. oktober 2018 — Cofidis SA mod YU og ZT
(Sag C-616/18)
(2018/C 436/42)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Tribunal d’instance d’Épinal

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Cofidis SA
Sagsøgt: YU og ZT

Præjudicielt spørgsmål
Er den beskyttelse, som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og
om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (1) giver forbrugeren, til hinder for en national bestemmelse, der i sager anlagt
af erhvervsdrivende mod en forbruger på grundlag af en kreditaftale mellem dem, forbyder den nationale ret efter udløbet af
en forældelsesfrist på fem år at regne fra indgåelsen af aftalen, af egen drift eller efter en indsigelse fra forbrugeren at henvise
til eller sanktionere en tilsidesættelse af bestemmelserne i direktivets artikel 8 om forpligtelsen til at vurdere forbrugerens
kreditværdighed, af bestemmelserne om, at oplysningerne skal være angivet klart og koncist i aftalen som anført i
direktivets artikel 10 ff., og mere generelt af alle direktivets bestemmelser til beskyttelse af forbrugerne?
(1)

EFT L 133, s. 66.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 4. oktober 2018 —
AR mod Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA og St Dalfour SAS
(Sag C-622/18)
(2018/C 436/43)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Cour de cassation
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Parter i hovedsagen
Sagsøger: AR
Sagsøgt: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA og St Dalfour SAS

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 10 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF (1) af 22. oktober
2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, fortolkes således, at en varemærkeindehaver, som ikke på noget tidspunkt har benyttet sit varemærke, og som har fortabt sine rettigheder ved udløbet
af den periode på fem år, der følger efter offentliggørelsen af registreringen, kan opnå erstatning for tab ved at påberåbe sig
en krænkelse af varemærkets væsentligste funktion, der skyldes tredjemands brug inden datoen for fortabelsens virkning af
et tegn, der ligner det nævnte varemærke, som angivelse for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem,
for hvilke dette varemærke er blevet registreret?
(1)

EFT L 299, s. 25.

Appel iværksat den 11. oktober 2018 af Apple Distribution International til prøvelse af kendelse
afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 27. juli 2018 i sag T-101/17, Apple Distribution International
mod Europa-Kommissionen
(Sag C-633/18 P)
(2018/C 436/44)
Processprog: engelsk
Parter
Appellant: Apple Distribution International (ved Rechtsanwälte S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwältin N. Niejahr og
advocate A. Patsa)
Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande
— Den appellerede kendelse ophæves i sin helhed.
— Det fastslås, at Apple er umiddelbart og individuelt berørt af den anfægtede afgørelse.
— Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne træffer afgørelse om sagens realitet.
— Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og at betale Apples omkostninger i forbindelse med
appelsagen og sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter
Apple har gjort gældende, at den appellerede kendelse er behæftet med retlige fejl:
— For det første har Retten fordrejet og undladt at tage stilling til relevant bevismateriale ved vurderingen af, hvorvidt
Apples konkurrencestilling på markedet for levering af hjemmevideounderholdningstjenester i Tyskland påvirkes
væsentligt af den anfægtede afgørelse (1).
— For det andet har Retten fejlanvendt det retlige kriterium for bedømmelse af den individuelle berørthed ved at fastslå, at
Apple ikke tilhører en lukket gruppe af virksomheder, der var identificerbare på tidspunktet for vedtagelsen af den
anfægtede afgørelse på grund af kriterier, der var specifikke for medlemmerne af denne gruppe.

