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Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. listopadu 2017, ve věci R 1004/2017-4

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí,
— zamítl námitku č. B 2 644 816, kterou podala McKesson Europe AG (původně Celesion AG) vůči mezinárodnímu
zápisu s vyznačením Evropské unie slovní ochranné známky Celeson, jejíž přihlášku podala žalobkyně,
— rozhodl, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a uložil mu náhradu nákladů řízení žalobkyně vynaložených před
Tribunálem,
— uložil jak EUIPO, tak společnosti McKesson Europe AG (původně Celesion AG) povinnost nahradit, každý z obou
uvedených subjektů polovinu, náklady řízení nezbytně vynaložené žalobkyní pro účely řízení před odvolacím senátem
EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.

Žaloba podaná dne 23. ledna 2018 – Stirlinx Arkadiusz Kamusiński v. EUIPO – Heinrich Bauer Verlag
(Brave Paper)
(Věc T-37/18)
(2018/C 104/62)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení
Žalobce: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varšava, Polsko) (zástupce: M. Pruszczyk, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Heinrich Bauer Verlag KG (Hamburk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce
Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Brave Paper“ – přihláška č. 13 774 211
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. listopadu 2017 ve věci R 391/2017-4

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— rozhodl, že ochranná známka má být zapsána pro všechno zboží a služby, pro které je přihlášena;
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— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 24. ledna 2018 – Ecolab USA v. EUIPO (SOLIDPOWER)
(Věc T-40/18)
(2018/C 104/63)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupci: V. Töbelmann a K. Middelhoff, advokáti)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Údaje týkající se řízení před EUIPO
Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie slovní ochranné známky „SOLIDPOWER“ –
Přihláška č. 1 310 671
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. listopadu 2017, ve věci R 1182/2017-5
Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— uložil EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní.
Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 2 nařízení č. 2017/1001.

Žaloba podaná dne 24. ledna 2018 – Rietze v. EUIPO – Volkswagen (Voitures)
(Věc T-43/18)
(2018/C 104/64)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Německo) (zástupce: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Volkswagen AG (Wolfsburg, Německo)
Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

